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Zgodnie z jesienną tradycją 5-6 października obchodzić będziemy już po 
raz 3. Ogólnopolski Dzień Nauki. Imprezie patronuje Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Dotychczasowe obchody tego święta organizo-
wane w Wyższej Szkole Gospodarki przy licznym współudziale przedsta-
wicieli władz lokalnych, społecznych i biznesu potwierdzają sens organi-
zowania takich obchodów.

Odwiedzający kampus Uczelni mogą przez te dni „pooddychać” atmos-
ferą akademicką w bezpośrednim kontakcie z nauką i sztuką. Jak zwy-
kle wszystkim oferujemy ponad 50 imprez w kilku blokach tematycznych: 
człowiek i społeczeństwo, człowiek a przyroda, biznes i przedsiębior-
czość, nowoczesne technologie, kultura i sztuka; turystyka, sport i zdro-
wie. Poszczególne tematy prezentowane będą w atrakcyjnej, zrozu-
miałej dla przeciętnego odbiorcy formie wykładu, prezentacji, pokazów 
doświadczalnych, warsztatów, konkursów… Poprzez udział w nich bę-
dzie można szybko przekonać się, że „nie święci garnki lepią”. Progra-
mowanie mikroprocesora, budowanie skomplikowanego przyrządu wirtu-
alnego, jak zostać tygrysem rynkowym, czy też jak nie dać się wykiwać 
w umowie o pracę na Zachodzie - to tylko nieliczne z umiejętności, które 
będzie można nabyć w miłej atmosferze. 

Oprócz warsztatów, wykładów i pokazów odbędą się również dysku-
sje panelowe: „Człowiek a groźne siły natury”, „Współczesne proble-
my i zagrożenia środowiskowe”, „Jakich informatyków należy kształcić 
w Polsce?”, „Stereotypy polsko-niemieckie”, „Sto lat walki o Uniwersytet 
w Bydgoszczy 1906-2006”. 
Przewidziane są ponadto imprezy towarzyszące, m.in. koncert zespołu 
Good old days oraz prezentacja osiągnięć kół naukowych WSG.

Choć imprezy adresowane są głównie do uczniów szkół średnich, na-
uczycieli i studentów, miło będzie nam gościć każdego, kto chce się prze-
konać, że hasło „Nauka jest piękna” może być drogowskazem w życiu. 

Wiesław Urbaniak
Dyrektor ds. organizacji Dni Nauki

D N I  N A U K I  2 0 0 7 We wrześniu 2006 roku 
wszyscy pracownicy Wyż-
szej Szkoły Gospodarki 
w Bydgoszczy otrzymali dwa 
opracowania, zaproponowa-
ne przez władze WSG do 
dyskusji. 

Pierwsze z nich określało koncep-
cję zarządzania uczelnią jako or-
ganizacją (instytucją) uczącą się. 
Koncepcja zarządzania WSG zo-
stała oparta na stworzonej przez 
Petera Senge z MIT w Bostonie 
idei organizacji uczącej się. Pod-
stawowymi filarami takiej organi-
zacji są:
   I - zespołowe uczenie się,
  II - stosowanie myślenia syste-

mowego,
 III - kształtowanie modeli myślo-

wych pracowników,
  IV - dbałość o mistrzostwo osobi-

ste,
  V – jasny i konkretny wspólny 

cel.

Drugie opracowanie dotyczyło pią-
tego filaru - sformułowania i uza-
sadnienia wspólnego dla WSG 
celu. Cel ów, do osiągnięcia w per-
spektywie 5-15 lat, został określo-
ny jako UNIWERSYTET PRZED-
SIĘBIORCZOŚCI.

Dlaczego „uniwersytet”?
1) WSG powinna mieć w perspek-

tywie 5-10 lat co najmniej pięć 
nowych uprawnień magister-
skich (szczególnie na kierun-
kach: „informatyka i ekonome-
tria”, „geografia”, „ekonomia”, 
„architektura i urbanistyka”, „so-
cjologia”) i trzy uprawnienia do 
nadawania stopni doktorskich 
(największe szanse ma kieru-
nek „geografia”). 

2) Musimy dbać o jakość badań 
naukowych, które w wielu przy-
padkach można zaproponować 
i zastosować w gospodarce.

3) Powinniśmy systematycznie 
wspierać uzyskiwanie stop-
ni naukowych przez naszych 
pracowników, w tym poprzez 
uruchamianie seminariów dok-
torskich przez samodzielnych 
pracowników nauki. 
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4) Nauczanie studentów musi być 
oparte na uniwersalnym sys-
temie wartości, ze szczególną 
dbałością o interdyscyplinarne 
wykształcenie.

Dlaczego „przedsiębiorczość”?
1) W WSG muszą funkcjonować 

trzy równoprawne obszary:
- badania naukowe,
- kształcenie studentów i pra-
cowników otoczenia gospodar-
czego,
- działania przedsiębiorcze na-
uczycieli akademickich, pra-
cowników uczelni, studentów, 
absolwentów przy wsparciu or-
ganizacyjnym WSG.

2) Działania przedsiębiorcze po-
winny być wspomagane plat-
formą przedsiębiorczości WSG 
(wewnętrzne instytucje wspie-
rające tego typu działania: 
Centrum Transferu Technologii, 
Akademicki Inkubator Przedsię-
biorczości, Biuro Karier, Europe 
Direct, Biuro Projektów Euro-
pejskich, Centrum Szkoleń itp.)

3) WSG będzie rozwijać własną 
sieć kilkunastu inkubatorów 
przedsiębiorczości, w których 
będą wspierane przedsięwzię-
cia naszych pracowników, stu-

dentów, absolwentów i partne-
rów z sąsiadujących środowisk 
akademickich.

4) Działania platformy przedsię-
biorczości będą ściśle sprzę-
gnięte z instytucjami gospodar-
czymi i samorządowymi. 

Idea UNIWERSYTETU PRZED-
SIĘBIORCZOŚCI to idea tzw. 
Uniwersytetu III generacji czy uni-
wersytetu pohumboldtowskiego, 
lansowana szczególnie w Europie. 
Taki uniwersytet traktuje urynko-
wienie wyników badań naukowych 
jako swoje bardzo ważne zadanie, 
równoprawne działalności badaw-
czej i kształceniu. W tej formie 
uniwersytetu zakłada się ścisłą 
współpracę uczelni z gospodar-
ką, wykorzystanie intelektualnego 
potencjału do tworzenia gospo-

darczych działań w obszarze 
najbardziej zaawansowanych 
technologii i kreowania in-
nowacyjnych przedsięwzięć, 
tworzenia prywatnych insty-
tucji badawczych, technostar-
terów, parków technologicz-
nych).

W roku akademickim 2006/
2007 wieloma działaniami 
przybliżyliśmy się do zakłada-
nego celu, szczególnie w za-
kresie tworzenia warunków 
dla przedsiębiorczości i roz-
wijania badań naukowych. 
Powołaliśmy dyrektora ds. 
przedsiębiorczości i rozwinę-
liśmy działania wielu agend 
WSG, związanych z przedsię-
biorczością. Powstał konkret-
ny zestaw projektów badaw-
czych. Obecnie istotne będzie dla 
nas pytanie, czy uda się zamie-
nić wyniki badań na gospodarcze 
przedsięwzięcie. 
  Krzysztof Sikora

Kanclerz
Współzałożyciel WSG

Cel strategiczny 
                        dla WSG
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- Czy dominikanin, który siedzi ci-
chutko w celi, w klasztorze to zły 
dominikanin, a taki, który jeździ po 
kraju, tworzy Lednicę to domini-
kanin, z którego powinniśmy brać 

przykład?
- Myślę, że siedzenie w celi nad książ-
ką i praca w terenie nie są działaniami 
przeciwstawnymi, ale komplementar-
nymi. Jeżeli nie byłoby siedzenia, nie 
byłoby refleksji, nie byłoby dystansu, 
nie byłoby pogłębionej myśli i nie było-
by Lednicy, bo Lednicą byłby prymityw-
ny show, którego macie gdzie indziej 
sporo. Lednica z kolei popycha mnie 
do studiów, szukania rozwiązań, zamy-
ślenia, modlitwy. Czyli – jedno i drugie, 
a nie jedno albo drugie.

- Niektórzy mówią, że Ojciec drażni 
i prowokuje na co dzień. Skąd Ojciec 
wie, czego chcą młodzi? Mówi się, że 
Ojciec ma patent na wiedzę i karmi 
młodych, bo wie, czego chcą.
- Mnie do młodych nie jest daleko i oni 
szybko to mówią. Na przykład wczoraj 
wieczorem w mieszkaniu Edzia Syki 
było spotkanie 75 młodych ludzi, gdzie 
dziewczyny wprost powiedziały „proszę 
nam pomóc znaleźć męża” i wprost py-
tano mnie, jak żyć sensownie. Mam 
od nich kartkę z kwestiami: NATYCH-
MIAST! Nauczyłem się od wielu zna-
mienitych ludzi, którzy umieją używać 
komórki, rozwiązywać problemy: NA-
TYCHMIAST dzwonimy do znanych 
osobistości, NATYCHMIAST załatwia-
my sprawy, nie odkładamy na jutro. 

- To ilu tych mężów udało się wczoraj 
załatwić? 
- Myślę, że ważniejszą sprawą niż „ilu” 
była odpowiedź „jak”. Uważam, że wy-
kształcona dziewczyna powinna znać 
swoją wartość, że powinna się cenić, 
powinna mieć inicjatywę i powinna 
nauczyć faceta bycia facetem. Kobie-
ta zawsze jest matką i, zanim zacznie 
wychowywać własne dzieci, powinna 
wychować sobie faceta, nie poprzez 
przyzwolenie, ale poprzez postawienie 
mu wymagań. 

- W jednym z wywiadów powiedział Oj-
ciec, że młodzież, która przyjeżdża do 
Lednicy, to kwiat polskiej młodzieży, 
która czuje bluesa. A co z młodzieżą, 
która nie jeździ do Lednicy. Nie liczy 
się? Jest gorsza?
- Na pewno nie gorsza, ale ci, którzy 
odbierają mój impuls, są mi bardzo bli-
scy. Ja nie ukrywam, że bym się bardzo 

cieszył, gdyby w waszej szkole znala-
zła się grupa medialna, która potrafi-
łaby w nowoczesny sposób transmito-
wać ideę Lednicy wśród młodzieży. Nie 
ukrywam tego. Nie mówię, kto lepszy, 
kto gorszy, tylko bardzo jest mi blisko 
do ludzi, którzy potrafią żyć entuzja-
zmem, których urok i fascynacja wiary 
pociąga. Bałem się zawsze, żeby wiara 
i Kościół nie były nudne i dlatego doj-
rzewałem razem z młodzieżą. Ludzie 
mi przynieśli miłość, a ponieważ my-
ślałem o nich pozytywnie, zrobiliśmy 
Lednicę, a przedtem Jamną. Wtedy za-
przyjaźniłem się również z młodzieżą 
z Bydgoszczy. Jedną z pierwszych ekip 
była ekipa z Bydgoszczy, która pod do-
wództwem Edwarda Syki przyjechała 
do nas na Jamną w góry. Zaczęliśmy 
pracować, wspólnie coś robić i to nas 
tak związało, że dzisiaj nie wyobraża-
my sobie życia bez siebie. Pan Edward 
zaprosił następnych, ja się z nimi za-
przyjaźniam. Na przykład dzisiaj po-
wstała genialna rzecz. W tym roku mija 
750. rocznica śmierci świętego Jacka, 
który wprowadził dominikanów do Pol-
ski. Jesteśmy w firmie pana Janusza 
i tak rzucamy przy kawie, czy można 
by wymyślić placek św. Jacka. Natych-
miast technolodzy podejmują sprawę 
i wychodzi placek à la pizza, cieniutki, 
z anchois, z oliwką, winem rosé, taki 
placuszek włoski na ziemi polskiej, 
z polskiej mąki, ale z zaczynem wło-
skim. To wiara i entuzjazm przełożo-
ne na kulturę. To mnie rajcuje, taka 
kreatywność. Dlatego bardzo kocham 
Bydgoszcz i chciałbym, żeby znaleźli 

się tutaj u was ludzie, którzy chcieliby 
się czegoś nauczyć i chcieliby mi po-
móc. Młodzi ludzie robią rzecz praw-
dziwą. Mnie interesuje proces dojrze-
wania ludzi: albo się do czegoś nadają, 
albo się nie nadają. Jak się nie nadają, 
trochę mi do nich nie po drodze. Mogę 
ich traktować jako ludzi, którym trzeba 
pomóc, dać jałmużnę i miłosierdzie, ale 
to nie mogą być ludzie do współpracy. 
Nie gardzę nimi broń Boże. Strasznie 
kocham ludzi, szczególnie młodych. 

- Lednica to taki generalny remont 
w głowach i w sercach młodych, którzy 
potrzebują tego remontu…
- Lednica to jest wyścig z czasem. Mnie 
interesuje komunikacja. Jak szybko po-
wiedzieć ludziom, o co chodzi? Pewien 
ojciec powiedział mi: „Nie zdążyłem 
swemu dziecku przekazać słowa ojcow-
skiego”. „Jak nie zdążył pan?”. „Zabra-
kło mi 5 minut, poszła sobie”. Ja muszę 
zdążyć, mając 6 godzin, od 18:00 do 
24:00. Jak wygrać wyścig z czasem, 
jak powiedzieć ludziom, którzy przyje-

    CZYM NAKARMIĆ

     MŁODYCH?
     relacja ze spotkania Ojca Jana W. Góry ze studentami WSG
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chali z całej Polski, że Bóg ich kocha, 
jak im powiedzieć, że ja ich kocham, 
jak zrobić to szybko i skutecznie, żeby 
dotarło? Dlatego posługuję się symbo-
lami. W tym roku jest to chusteczka pa-
pieża Jana Pawła II. Przed laty, jak by-
łem u papieża, „zwinąłem” mu z kolana 
chusteczkę. Nie wiem, czy państwo 
zauważyli, że od pewnego czasu Pa-
pież, cierpiący na chorobę Parkinsona, 
wycierał sobie chusteczką buzię i kładł 
ją na kolanie. Kiedyś Ojciec Święty po-
wiedział do młodych ludzi: „Musicie być 
mocniejsi niż warunki, w których przy-
szło wam żyć”. Pomyślałem sobie, że 
on walczył, że ta chusteczka stała się 
symbolem jego walki. I wtedy posta-
nowiłem, że zrobię chusteczkę Papie-
ża dla wszystkich, którzy przyjadą na 
Lednicę. Wytrzyj czoło, zacznij myśleć 
na nowo, wytrzyj oczy, zobacz świat na 
nowo, wytrzyj nos, weź oddech głębo-
ki, wytrzyj usta, znajdź słowa miłości, 
wytrzyj twarz – jesteś nowym człowie-
kiem. Nie bój się. Takie chusteczki już 
się robią, z pięknym złotym monogra-
mem JP II i rybą lednicką. 
Lednica jest próbą zaszczepienia ge-
nialnego hasła świętego Benedykta 
„módl się i pracuj”, które zbudowało 
kulturę europejską. Zamiast położyć się 
na drzemkę popołudniową, która w mo-
im wieku dobrze by mi zrobiła, uważam, 
że sensowniejsze jest spotkanie się 
z wami i podzielenie się entuzjazmem, 
który mnie nie daje też spokoju. Strasz-
nie lubię szaleńców, bardzo lubię ludzi, 
którzy noszą w sobie wewnętrzną nie-
zgodę na przeciętność. Takich szaleń-
ców szukam i kocham troszkę bardziej 
niż takich, którym nie zależy.

- Z roku na rok na organizowane przez 
Ojca spotkania przyjeżdża coraz więcej 
osób. W czym tkwi siła przyciągania 
młodych ludzi na lednickie spotkania?
- Myślę, że w entuzjazmie i prawdzie. 
Nikogo na nic nie naciągam, stoję 
przed młodzieżą tak, jak stoję i patrzę 

wam w oczy. Nie mówię do mikrofonu, 
patrzę tym ludziom w oczy, mówię do 
nich. Mówię bez kartki i mogę się po-
mylić, ale jestem dzięki temu bardziej 
przekonywający, prawdziwy, aniżeli 
miałbym tylko błyszczeć.
Proszę zauważyć potęgę papieża Jana 
Pawła II – patrzył ludziom w oczy. Po-
tęga duchowa jest w twarzy człowieka. 
Młodzi ludzie są niezwykle czujnym 
instrumentem, ich się nie da oszukać, 
mają wyczucie spraw społecznych, ko-
ścielnych, publicznych. Mają w nosie 
jakieś oszukaństwa. Nie mam garnituru 
i nie umiem w nim chodzić, jem byle co, 
obżeram się nawet, po prostu chcę być 
z tymi ludźmi. Jak mi mówią, żebym się 
napił kawy, to wypiję i dziesiątą, cho-
ciaż za chwilę boli mnie wątroba, ale 
bycie z ludźmi mnie pasjonuje. Tracę 
łeb, jak widzę ludzi. Może to się udzie-
la? Po drugie traktuję ich poważnie, 
zapraszam młodych ludzi do poważnej 
roboty, daję do rozwiązania poważne 
problemy. Nawiązałem ostatnio kontakt 
z kanclerzami wszystkich niepublicz-
nych szkół. I proszę sobie wyobrazić 
rezultat: wszyscy się stawili, wszyscy 
przynieśli informację o duszpaster-
stwie, chcą delegować swoich obser-
watorów do duszpasterstwa, chcą in-
formacji… 

- Co było przed Lednicą? Kiedy zro-
dził się pomysł zorganizowania takiego 
spotkania z młodzieżą? 
- Pomysł był zupełnie biznesowy. Do-
stałem posiadłość ziemską w górach 
na Jamnej i tam było mi bardzo dobrze. 
Kiedy mój przeor napisał do mnie: 
„pilnujcie duszpasterstwa”, zacząłem 
szukać w Wielkopolsce koło Poznania 
jakiegoś miejsca… Przyszedł wicemi-
nister Michał Wojtczak, mówi, że nad 
brzegami jeziora Lednica jest pole do 
wzięcia za 750 milionów starych zło-
tych. Nie miałem kasy, napisałem list 
do Papieża, na który otrzymałem od-
powiedź: „Dobrze, że myślisz o tej 

Lednicy, o pieniądzach. Niech Cię Bóg 
błogosławi”. Trzy dni po tym liście przy-
szła jakaś kobiecina. Dałem jej list do 
przeczytania, mówię „Mam błogosła-
wieństwo, ale nie mam kasy”. A ona na 
to: „Mam kasę, ale nie mam błogosła-
wieństwa”. Zaprzyjaźniliśmy się i ona 
kupiła Lednicę. 
Jakiś czas potem jestem na weselu 
w Hermanicach. Dwóch wodzirejów 
prowadzi wesele, wszyscy tańczą. Mó-
wię: „Chłopaki poprowadzicie coś ta-
kiego nad Lednicą”. Oni się krępowali, 
ale pojechali. Jak zaproponowali tańce 
nad Lednicą, wszystko zaczęło żyć. To 
było to. 
Bardzo różni ludzie, w różny sposób 
otrzymują impuls Lednicy. Niektórzy 
mają otwartą gębę i mówią: „Co, co 
takiego?” Inni mówią: „czekam na Led-
nicę cały rok”. Jedna dziewczyna na-
pisała do mnie: „Ty grubasie, ja Ciebie 
nie lubię, ale i tak będę przyjeżdżała na 
Lednicę, bo tam przyjeżdżają tacy jak 
ja”. Uzbierało się nas ponad 160 tysięcy 
i przyjeżdżają genialni księża. Bardzo 
ich lubię. Nie mam praktyki, wszystko 
jest improwizacją, ale warto to robić. 
W tym roku otwieramy dom Jana Paw-
ła II. Kochałem Papieża, ratował mnie 
wiele razy. Mogę powiedzieć, że ura-
tował mi życie. Sprawił, że moje ży-
cie stało się piękne. Chcę gromadzić 
w pancernym pokoju za szybą wszyst-
kie rzeczy, które „nakradłem” przez 27 
lat Papieżowi. Zawsze coś wynosiłem, 
zawsze mówiłem do Ojca Świętego: 
„Ojcze, dej mi, dej!” A Papież mówił do 
biskupa Stanisława: „Stasiu, dej mu, 
dej”. Wynosiłem buty, białą czapecz-
kę, sutannę, widelec, rękę mu odlałem 
w silikonie. Dowiedziałem się, jak się to 
robi. Nawet fajna wyszła ta ręka Papie-
ża. Pisał przemówienie, jak poprosiłem 
o tę rękę, powiedział: „Czyś ty ogłupiał 
czy co?” A kiedyś powiedziałem Papie-
żowi: „Aleś Ty jest jednak piękny”, na 
co Papież: „Czyś Ty głupi, staregoś 
dziada nie widział?” Miał dystans do 
siebie Papież, był genialny. 
Mam taką pasję, żeby dawać studen-
tom za darmo jeść. To taki średnio-
wieczny zwyczaj. W naszym dusz-
pasterstwie codziennie dajemy jeść. 
Bydgoski przedsiębiorca, pan Janusz 
wymyślił dla nas chleb legnicki, Bogna 
Duda z koncernu mięsnego dała zupę 
gulaszową, Rada Miasta Poznania ku-
piła serwis z herbem Poznania… Chcę 
dawać ludziom za darmo jeść. Uwa-
żam, że młodzież trzeba karmić na 
dole zupą i chlebem, a na górze treścią 
nauki Jana Pawła II: miłością Boga, mi-
łością wzajemną.
Bardzo was zapraszam do Lednicy. My 
mamy placki świętego Jacka w nowo-
czesnej Polsce i możemy je rozdawać 
za darmo ludziom. Mamy też ludzkie 
serca i entuzjazm.

notowała: Agnieszka Puza
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Centrum Współpracy z Zagranicą zosta-
ło utworzone, aby umożliwiać innym jed-
nostkom WSG (wydziałom, instytutom, 
katedrom, a w szczególności ich pracow-
nikom i studentom) korzystanie z nawią-
zanych kontaktów i podpisanych umów 
z uczelniami z zagranicy. Aby współpraca 
mogła się dynamicznie rozwijać, potrzeb-
ne są:

• kontakty i umowy międzynarodowe 
(odpowiedni partnerzy zagranicz-
ni, gotowi do podjęcia współpracy 
z WSG), 

• obecność w poszczególnych jednost-
kach WSG osób chętnych do podej-
mowania współpracy, przeprowadza-
nia wspólnych projektów (konferencji, 
warsztatów itd.), gotowych część swo-
jej aktywności poświęcić tego typu 
działaniom z pełną świadomością, że 
służą one również ich rozwojowi,

• określone warunki finansowania współ-
pracy międzynarodowej.

Podstawowym zadaniem CWZ jest speł-
nienie pierwszego warunku, czyli wyge-
nerowanie odpowiedniej liczby dobrych 
kontaktów, podpisanie stosownych umów, 
znalezienie odpowiednich partnerów. 
CWZ ponosi również część odpowiedzial-
ności za zagwarantowanie określonych 
środków finansowych, niezbędnych do 
zrealizowania współpracy międzynaro-
dowej. W tym aspekcie istotne są także 
środki własne WSG, czyli odpowiednie 
decyzje władz Uczelni, dotyczące prze-
znaczenia części budżetu na działalność 
międzynarodową WSG. 

Spełnienie drugiego z wymienionych 
warunków, czyli znalezienie osób chęt-
nych do podjęcia współpracy z partne-
rami zagranicznymi jest materią dużo 
bardziej złożoną, na którą CWZ ma nie-
wielki wpływ. Większe znaczenie ma po-
lityka kadrowa poszczególnych jednostek 

i Uczelni, wyrażająca się 
np. pytaniem o znajomość 
języków obcych kandyda-
tów do pracy, o posiadane 
kontakty międzynarodowe, 
o chęć uczestnictwa w mię-
dzynarodowych projektach 
oraz czas na ich potencjal-
ną realizację. Ważne jest 
też działanie kadry kierow-
niczej poszczególnych wy-
działów (dziekanów i dy-
rektorów oraz kierowników 
poszczególnych jednostek), 
polegające na wyczulaniu 
podległych pracowników 

na znaczenie współpracy 
z zagranicą oraz stworzenie 

odpowiednich bodźców, zachęcających 
do jej podjęcia (gratyfikacja finansowa, 
możliwość awansu, itd.). Aby tego typu 
działania były możliwe, potrzebna jest, 
u osób kierujących jednostkami, świado-
mość znaczenia współpracy. Na jej two-
rzenie CWZ ma pewien wpływ, choć jest 
on również niewielki.

Kończący się rok akademicki w kontek-
ście współpracy z zagranicą jest bez 
wątpienia jednym z najbardziej udanych 
w historii naszej Uczelni. Największe suk-
cesy to: pierwsi studenci na semestral-
nych studiach zagranicznych w ramach 
programu SOCRATES-Erasmus, wiele 
umów o współpracy z nowymi partnera-
mi, wspólne projekty realizowane wraz 
z instytucjami partnerskimi. 

W sierpniu 2006 roku studentka Agata Pia-
nowska wyjechała do Finlandii na seme-
stralne studia jako pierwszy w historii WSG 
student programu SOCRATES-Erasmus. 
Z podobnej szansy skorzystało w sumie 
w pierwszym roku naszego uczestnictwa 
w programie SOCRATES-Erasmus osiem 
osób. Mimo że obawy studentów były duże 
(w niektórych przypadkach ogromne), nikt 
nie żałował po powrocie swojej decyzji. Po-
znanie innego kraju, ludzi, języka, a także 
innych metod nauczania i innego sposobu 
studiowania to bezcenne doświadczenia. 
Atrakcyjność wyjazdów zwiększa fakt, że 
studentom udało się odbyć również krót-
kie staże w zagranicznych firmach, np. 
Leszek Leśniewski, student kierunku „lo-
gistyka i transport”, przebywający na stu-
diach w Transport and Telecommunication 
Institute w Rydze, zdobywał podczas po-
bytu na Łotwie doświadczenie zawodowe 
w firmie Schenker Logistics, jednej z naj-
bardziej znanych firm logistycznych na 
świecie. 

Realizacja wymiany studenckiej na tak 
dużą skalę nie byłaby możliwa, gdyby nie 
uczestnictwo naszej Uczelni w programie 
SOCRATES-Erasmus. Dzięki staraniom 
Centrum Współpracy z Zagranicą WSG 
otrzymała w 2005 roku Kartę Uczelni Era-
smusa i uzyskała na realizację wymiany 
studenckiej w roku akademickim 2006/
2007 grant w wysokości prawie 20000 
euro. 

W maju 2007 roku Uczelnia została przy-
jęta do grona ponad 3000 szkół wyższych 
uczestniczących w programie „Uczenie 
się przez całe życie” (The Lifelong Lear-
ning Programme). LLP to nowy program 
Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji 
i doskonalenia zawodowego, przewidzia-
ny na lata 2007-2013. Zostały do niego 
włączone programy dotychczas realizo-
wane m. in. w ramach programu SOCRA-
TES, czyli także Erasmus.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
władz i studentów WSG, CWZ podjęło 
poszukiwania nowych uczelni partner-
skich. Ich liczba zwiększyła się w ubie-
głym roku o ponad połowę, udało się 
również rozszerzyć wcześniej podpisane 
umowy, obejmując nimi dodatkowe kie-
runki studiów. W związku z tym przewi-
dziana kwota wsparcia na realizację dzia-
łań w ramach programu LLP-Erasmus 
(wymiana studentów, wyjazdy nauczycieli 
w celu prowadzenia zajęć, wyjazdy szko-
leniowe pracowników) w WSG wyniesie 
w przyszłym roku akademickim ok. 40000 
euro. Niestety, zainteresowanie studen-
tów podjęciem semestralnych studiów 
za granicą niemile nas rozczarowało. Do 
wyjazdu zakwalifikowało się jedynie dwa-
naście osób (na 28 możliwych miejsc). 
Konieczne będzie więc przeprowadzenie 
na początku października dodatkowej 
rekrutacji, gdyż niewykorzystanie przez 
nas tak dużej kwoty grantu może spowo-
dować, że w przyszłości wsparcie finan-
sowe działań międzynarodowych naszej 
Uczelni będzie dużo niższe.

Otrzymanie tak dużej kwoty grantu nie 
byłoby możliwe, gdyby nie podpisanie 
nowych umów z partnerami z zagrani-
cy. W grudniu 2006 roku podczas wizyty 
w naszej Uczelni wykładowców z Trans-
port and Telecommunication w Rydze 
rozszerzono umowę o współpracy między 
obiema uczelniami o możliwość wymia-
ny studentów i pracowników naukowo-
-dydaktycznych z kierunku „informatyka” 
(dotychczas umowa dotyczyła jedynie 
kierunku „ekonomia”). Kolejnym, nowym 
partnerem jest Vysoká škola polytechnic-
ká Jihlava z Czech. Kontakt z nią udało 
się nawiązać podczas warsztatów orga-
nizowanych we Florencji przez Fundację 
Romualdo del Bianco, w których od kilku 
lat wspólnie uczestniczą studenci obu 
uczelni. 

Zwiększyła się także liczba umów 
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Spotkanie z gośćmi z Cologne Business School (Niemcy)
Od lewej: Peter Klose, Aad van Mourik, Lech Zieliński, Łukasz Jasiński
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z uczelniami z Niemiec. Do ist-
niejących już partnerów (Hoch-
schule Heilbronn, Fachhoch-
schule Eberswalde oraz J. W. 
Goethe-Universität we Frankfur-
cie n. Menem) dołączył Alanus 
Universität w Bonn, kształcący 
przyszłych urbanistów i architek-
tów. Pierwsze wspólne przedsię-
wzięcie obu szkół miało miejsce 
już na początku lipca tego roku 
w Kamieniu Pomorskim, gdzie 
na zaproszenie naszej Uczelni 
w warsztatach uczestniczyli wy-
kładowcy i studenci z Bonn.

Umowę o współpracy podpisali-
śmy również z Cologne Business 
School z Kolonii, która od wielu 
lat uczestniczy wraz z nami w między-
narodowych targach turystycznych ITB 
w Berlinie. CBS jest jedną z nielicznych 
uczelni w Niemczech, oferującą odbycie 
całych studiów nie tylko w języku nie-
mieckim, lecz również w angielskim, co 
z pewnością czyni ją bardzo atrakcyjnym 
partnerem. Oprócz wymiany studenc-
kiej i gościnnych wykładów obu uczelni 
w Bydgoszczy i Kolonii, obie strony za-
deklarowały chęć uczestnictwa w grach 
symulacyjnych, organizowanych przez 
obie uczelnie, podczas których studenci 
z różnych ośrodków akademickich z ca-
łego świata zarządzają wirtualnym przed-
siębiorstwem. 

W czerwcu br. gościli u nas też prof. An-
gela Koch i prof. Thomas Bezolda z Re-
inhold-Würth-Hochschule z Künzelsau, 
będącej filią współpracującej z nami od 
wielu lat Hochschule Heilbronn. Reinhold-
-Würth-Hochschule kształci studentów 
w zakresie zarządzania kulturą i sportem. 
Podpisując umowę w ramach programu 
Erasmus dla studentów i wykładowców 
kierunku „kulturoznawstwo”, pracownicy 
niemieckiej uczelni wyrazili chęć podzie-
lenia się swoimi doświadczeniami przy 
tworzeniu w WSG specjalności „animacja 
i zarządzanie kulturą” na kierunku „kultu-
roznawstwo” i „zarządzanie sportem”.

Jednym z największych sukcesów było na-
wiązanie kontaktów w uczelniami z Wiel-
kiej Brytanii. Podczas wizyty na Wyspach 
podpisano umowę z University of Wolver-
hampton. Przekonanie władz brytyjskiego 
uniwersytetu było zadaniem niełatwym, 
gdyż brytyjskie uczelnie w ostatnim okre-
sie zawierają niewiele umów dotyczących 
wymiany studentów z uczelniami z innych 
krajów. Przyczyną jest fakt, że Wielka Bry-
tania jest celem wyjazdu większości stu-
dentów z całej Europy, studenci brytyjscy 
natomiast bardzo niechętnie opuszczają 
swój kraj, wobec czego brytyjskie uczelnie 
mają najniższy w całej Europie bilans mię-
dzy studentami wyjeżdżającymi a przyjeż-
dżającymi na Wyspy. Dlatego też bardzo 
starannie dobierają partnerów zagranicz-
nych, a to tylko podnosi rangę naszego 

sukcesu. O tym, jak bardzo nasi studenci 
chcą wyjeżdżać na studia do Wielkiej Bry-
tanii świadczy fakt, że ponad połowa sta-
rających się o wyjazd na studia w ramach 
Erasmusa w przyszłym roku akademic-
kim, wybierała University of Wolverhamp-
ton lub współpracujący z nami już od dłuż-
szego czasu Perth College. 
Współpraca z partnerami z zagranicy nie 
ogranicza się do wymiany studentów. We 
wrześniu 2006 roku przy współudziale 
Uniwersytetu Johanna Wolfganga Go-
ethego we Frankfurcie nad Menem udało 
się pracownikom CWZ, Instytutu Socjologii 
i Katedry Kulturoznawstwa zorganizować 
najbardziej udaną w historii naszej Uczel-
ni konferencję naukową pt. „Narody sąsia-
dujące w Europie. Wzajemne postrzega-
nie a tożsamość narodowa w przeszłości 
i teraźniejszości”, w której uczestniczyli 
naukowcy z Niemiec, Rosji, Ukrainy, 
Francji, Grecji oraz z 13 najważniejszych 
ośrodków akademickich w Polsce. 

W maju 2007 roku w Bydgoszczy gościły 
Paivi Mantere i Leena Alakoski z Laurea 
University of Applied Sciences (Finlandia), 
które przeprowadziły dla 30-osobowej gru-
py studentów WSG dwudniowe warsztaty 
na temat: „Consumer behaviour in tourism”. 
Kolejne warsztaty, tym razem przy udziale 
studentów z Fachhochschule Eberswalde, 
miały miejsce w połowie czerwca br. we 
Wdzydzach i poświęcone były ekoturysty-
ce oraz zagospodarowaniu szlaków tury-
stycznych w Borach Tucholskich. 

Ważną płaszczyzną 
współpracy między-
uczelnianej jest tak-
że wymiana wykła-
dowców. W ubiegłym 
roku akademickim 
w ramach programu 
visiting professors 
z otwartymi wykła-
dami gościnnymi 
w Wyższej Szkole 
Gospodarki gościło 
wielu wykładowców, 
m.in. z Niemiec, Wiel-
kiej Brytanii, Finlandii, 
Łotwy czy Australii.

Mimo wyżej opisanych 
sukcesów pojawiają się 
pewne zagrożenia. Choć 
znajdujemy się wśród 20 
największych uczelni nie-
publicznych w Polsce, gro-
no pracowników gotowych 
do podjęcia współpracy 
ogranicza się do kilku za-
ledwie osób. Aktywność 
pracowników całej Uczelni 
w tym zakresie jest niewiel-
ka. Partnerzy zagraniczni 
rzadko, bądź w ogóle nie 
są zapraszani na konferen-
cje naukowe organizowane 
w WSG. Liczba wspólnych 
przedsięwzięć międzyna-
rodowych zrealizowanych 

w roku akademickim 2006/07 z ini-
cjatywy poszczególnych katedr i in-
stytutów jest niewielka. Świadomość 
istoty współpracy z zagranicą wśród 
niektórych przedstawicieli wydziałów 
nie przekłada się na określone działania, 
więc albo tej świadomości nie ma w ogó-
le, albo niewiele z niej wynika. WSG stoi 
zatem przed nowymi wyzwaniami, a CWZ 
znajduje się w bardzo trudnej pozycji. 
Realizując oczekiwania władz Uczelni 
w zakresie dalszego rozwoju współpracy 
międzynarodowej, dostrzega dalece nie-
wystarczającą konsumpcję tej współpracy 
na poziomie poszczególnych jednostek. 
Nasuwa się zasadne pytanie: komu ta 
współpraca ma służyć? 

Posługując się językiem sportowym, 
stwierdzamy, że piłka jest w tej chwili po 
stronie wydziałów, katedr i instytutów i to 
od ich aktywności będzie zależała jakość 
współpracy międzynarodowej w przy-
szłości oraz pozycja WSG w regionie i w 
kraju, gdyż nie da się dziś zbudować do-
brej renomy szkoły wyższej bez dobrej 
współpracy zagranicznej. Nasz tekst nie 
jest krytyką kogokolwiek, lecz próbą opi-
su stanu faktycznego i zachęceniem do 
dalszej dyskusji nad poruszonymi proble-
mami i do wspólnego poszukiwania jak 
najlepszych rozwiązań. 

Łukasz Jasiński
Lech Zieliński

Jiří Vaníček, Ladislav Jirků (Vysoká škola polytechnická Jihlava / Czechy) 

S
tu

de
nt

ki
 W

S
G

 H
an

ia
 K

ar
ko

w
sk

a 
i N

at
al

ia
 B

ła
sz

cz
yk

, 
kt

ór
e 

st
ud

io
w

ał
y 

w
 ra

m
ac

h 
E

ra
sm

us
a 

w
 F

in
la

nd
ii



8 9

“Edukacja obsługi procedur gwa-
rancją poprawienia stanu finansów 
publicznych” - to hasło II Kongresu 
Zamówień Publicznych w Polsce, 
organizowanego w dniach 23-24 
listopada br. przez Polski Związek 
Rzeczoznawców Zamówień Pu-
blicznych we współpracy z Wyższą 
Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. 
Tworzące się w tych warunkach 
nowe partnerstwo ma gospodarczy 
wymiar na skalę wyzwań wynikają-
cych z akcesji do Unii Europejskiej.
 
Przystępując do realizacji przedsię-
wzięć, związanych z gospodarką 
finansami publicznymi, dotykamy 
stosunków z największym potenta-
tem finansowym na rynku tj. Skar-
bem Państwa i samorządami tery-
torialnymi wszystkich szczebli oraz 
unijnymi funduszami strukturalnymi. 
Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że 
bez znajomości procedur realizacji 

wydatków na cele określone w planach 
finansowych zasilanych z tych źródeł, nie 
jest możliwe funkcjonowanie Państwa. 
Można też mieć pewność, że jednostki 
sektora finansów publicznych to najpew-
niejszy płatnik na rynku.
 
Problem w tym, że realizacja zadań w tym 
sektorze odbiega od oczekiwań i zasad 
określonych przez ustawodawcę. Powo-
dem podstawowym tego stanu rzeczy jest 
brak systemowych rozwiązań edukacyj-
nych. Prawie nie do uwierzenia jest, że 
Państwo w swoim interesie nie zadbało 
o stałą edukację kadr zajmujących się 
obsługą procedur zarówno po stronie za-
mawiających podmiotów gospodarczych, 
jak i po stronie wykonawców zamówień 
publicznych, reprezentujących liczne 
branże. U podstaw niekorzystnego stanu 
finansów publicznych tkwi bowiem brak 
wyedukowanych kadr, zarówno kontrolu-
jących, jak i realizujących wydatki.
 
Dlatego nowe partnerstwo jednostki edu-

kacyjnej szczebla uczelni wyższej o dyna-
micznym programie działania w sferze m. 
in. funkcjonowania inkubatorów przedsię-
biorczości oraz rzeczoznawców, zajmują-
cych się profesjonalnie problematyką pro-
cedur wydatków finansowych, zapewni 
zrozumienie znaczenia działań zgodnych 
z polityką Unii Europejskiej. Polityka ta 
zmierza do kreowania wydatków dla wy-
boru najkorzystniejszych ofert w interesie 
społeczeństwa przez osoby zdolne do 
realizacji tej polityki. Osobami zdolnymi 
do realizacji są osoby odpowiednio wy-
edukowane. Z braku tej edukacji mamy 
permanentnie powtarzające się afery fi-
nansowe, brak znaczącego ograniczenia 
korupcji, zły stan finansów publicznych, 
marnotrawstwo i brak konkurencyjności, 
tęsknotę społeczeństwa za zamożnością 
oraz szereg innych dotkliwych i niepożą-
danych zjawisk społecznych i gospodar-
czych.
 
Proces realizacji wydatków, wynikają-
cy z unijnych procedur inkorporowanych 
do polskiego systemu prawnego, winien 
przedstawiać się następująco:
 
* prawidłowe rozpoznanie możliwości  
zaspokojenia potrzeb na rynku;
* realizacja wydatku dla zaspokojenia 
potrzeb na poziomie możliwości finanso-
wych;
* dokonanie wyboru najkorzystniejszej 
oferty z poszanowaniem zasad uczciwej 
konkurencji
* zawarcie kontraktu gospodarczego na 
warunkach gwarantujących prawidłowe 
osiągnięcie celu;
* wykonanie zadania gwarantującego po-
prawę zaspokojenia potrzeb społeczeństwa 
bez wykorzystywania środków publicznych 
dla indywidualnych korzyści osób posiada-
jących dostęp do decyzji o wydatkach.

Wykonanie zadań gospodarczych we-
dług tego procesu zapewnia rzecz fun-
damentalną dla poprawienia zamożności 
społeczeństwa: w ułamku, stanowiącym 
o wysokości ceny za zamówienie obję-
te wydatkiem ze środków publicznych, 
licznik maleje w stosunku do stanu po-
przedniego. Przy tym samym poziomie 
produkcji ceny obniżają się. Dla przykładu 
- produkcja wody lub energii elektrycznej. 
Cena jest wynikiem podzielenia kosztu 
wyprodukowania wody przez wielkość 
produkcji wody. Koszt wyprodukowania 
wody maleje w wyniku np. spadku opłat 
za energię elektryczną lub z innego po-
wodu, stanowiącego rezultat wyboru naj-
korzystniejszej oferty. Spadek ceny nie 
spowoduje spadku produkcji wody. Spa-
dek ceny wody wpłynie z kolei na obniże-
nie kosztów wyrobów, dla których dosta-
wy wody są niezbędne. Jeśli jest tak, że 
w wyniku tych procesów ekonomicznych 
spada cena wody, mieszkańcy mogą za-
robione pieniądze zaoszczędzić i wydać 
na inne, dotąd nieosiągalne cele. Tym 
sposobem, pielęgnując procedury wydat-
ków dla wyboru najkorzystniejszych ofert, 
dbamy o poprawienie zamożności społe-
czeństwa, a i Państwo na więcej stać.
 
Nowe partnerstwo, które rodzi się w Wyż-
szej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, 
będzie mogło wpływać na stan ogólnej 
zamożności poprzez zaangażowanie 
w proces edukacji. W roku akademickim 
2006/2007 Polski Związek Rzeczoznaw-
ców Zamówień Publicznych rozpoczął na 
Uczelni zajęcia programowe. Przedmiot 
jest trudny, ale potrzebny. Mówi nam to 
życie.
 

Ryszard Burchard
Prezes Polskiego Związku

Rzeczoznawców Zamówień Publicznych
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Ć II Kongres Zamówień Publicznych w Polsce

Nowe partnerstwo 

O wprowadzeniu nowego kierunku do programu nauczania WSG zdecydowała…
cywilizacja XXI wieku, stawiająca przed społeczeństwem i rodziną nowe, trudne 
wyzwania. Samodzielne rozwiązywanie problemów bywa zbyt trudne. Potrzebuje-
my pomocy tych, którzy oddzielają realne zagrożenia od towarzyszących im emocji 
i potrafią wskazać rozwiązanie. A gdy szukamy pomocy specjalistów, okazuje się, 
że wcale nie ma ich tak wielu. 

Nauki o rodzinie to wiedza z zakresu nauk socjologicznych, pedagogicznych, psychologicznych, a także filozoficzno-teologicz-
nych, prawnych i biomedycznych. Nowy kierunek realizowany będzie na kilku specjalnościach. Gerontologia społeczna z ele-
mentami rehabilitacji obejmuje organizację przestrzeni dla aktywności i twórczości osób starszych. Studenci tej specjalności 
będą przygotowywani do profesjonalnej opieki i pomocy osobom w podeszłym wieku. Kolejna z proponowanych specjalności 
to integracja społeczna niepełnosprawnych, kształtująca umiejętności związane z pomocą w pokonywaniu barier fizycznych, 
społecznych, psychicznych oraz administracyjnych osób niepełnosprawnych. Opieka i wychowanie zajmuje się problemami 
dzieci i młodzieży w środowisku rodziny i szkoły. Uwzględnia zarówno elementy dydaktyki, rehabilitacji, dietetyki, jak również 
zastępczego rodzicielstwa, relacji do multimediów w tym Internetu, czy rozmaitych subkultur. Program kształcenia na specjalno-
ści terapia psychopedagogiczna obejmuje swym zakresem diagnozę, poradnictwo i terapię oraz interdyscyplinarną współpracę 
specjalistów z instytucjami niosącymi pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji trudnej i kryzysowej.
Wyższa Szkoła Gospodarki podejmując działania na rzecz uruchomienia kierunku „nauki o rodzinie” zamierza pomóc w usuwa-
niu zaległości kompetencyjnych i organizacyjnych w stosunku do istniejących systemów, działających w najbardziej rozwiniętych 
krajach Europy.                                                                                                                                                                       (A.M.)

NAUKI
O RODZINIE
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Trwająca już blisko 5 lat hossa na war-
szawskim parkiecie nie ominęła, w kwiet-
niu i maju br., także i naszej Uczelni. Od 
stycznia br. Koło Naukowe Ekonometrii 
i Studenckie Koło Naukowe Innowacji 
i Przedsiębiorczości „Start-up” przygo-
towywało się do realizacji konkursu eko-
nomicznego dla studentów - „Inwestor 
Giełdowy”. Przedmiotem konkursu było 
inwestowanie w akcje wchodzące w skład 
indeksu WIG, w celu osiągnięcia jak naj-
większej stopy zwrotu. 

Do rywalizacji stanęło blisko 300 
uczestników, którzy reprezentowali 
wszystkie uczelnie z Bydgoszczy. Zwy-
cięzca – Dawid Futyma, student dru-
giego roku ekonomii WSG, okazał się 
prawdziwym rekinem giełdowym, gdyż 
przez dwa miesiące gry udało mu się 
osiągnąć blisko 60-procentowy zysk! 
Pozostała dwójka laureatów okazała 
się niewiele gorsza: Mateusz Szperka 
zarobił 48 %, a Tomasz Chylarecki po-
większył swój kapitał o 41 % (z 10 000 

zł, jakimi dysponowa-
li w dniu rozpoczęcia 
konkursu). 
Gra odbywała się na 
specjalnie do tego celu 
przygotowanej stronie 
internetowej www.inwe-
stor.gieldowy.wsg.byd.
pl. Studenci mieli moż-
liwość zakupu i sprze-
daży akcji po cenie za-
mknięcia na podstawie 
notowań z Giełdy Pa-
pierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. 

Dzięki hojności sponsorów nagrody 
przyznano za pierwszych 10 miejsc. 
Wszyscy laureaci konkursu wycho-
dzili bardzo zadowoleni. Konkurs był 
elementem działań Wyższej Szkoły 
Gospodarki, związanych z popularyzacją 
wiedzy o rynku finansowym i promocją 
przedsiębiorczości. 
  Mariusz Barczak
  Piotr Szymański
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Club 
CashFlow 

przy Wyższej Szkole Gospodarki

Szczegółowe dane statystyczne zawiera tabela:

Liczba dni 41

Liczba uczestników 294
   Aktywnie grających 185

   Tylko zarejestrowanych 109

Zlecenia 3219
   Zrealizowane 2046

   Anulowane 1173

   Średnia na gracza 17,4

   Średnia na dzień 78,51

Akcje
   Wolumen 580910

   Naliczone prowizje 21006,12

   Obroty 3313606,34

        Na jednego gracza 17911,39

        Na jeden dzień 80819,67

Najczęściej kupowane
spółki

O1NFI
O2NFI
04PRO

II GRA 
W PRZEDSIĘBIORSTWO
Już po raz drugi odbyła się na naszej Uczelni gra, będą-
ca symulacją zarządzania wirtualnym przedsiębiorstwem. 
W tym roku wzięło w niej udział 10 czteroosobowych 
zespołów z WSG (chętnych było znacznie więcej). In-
nowacyjny pomysł na uatrakcyjnienie programu naucza-
nia z zakresu organizacji i zarządzania, mający na celu 
wspomaganie kształcenia programowego, w tym przede 
wszystkim przekładania wiedzy teoretycznej na prak-
tyczne jej zastosowanie, powstał na bazie doświadczeń 
partnerskiego Uniwersytetu Le Mirail w Tuluzie, który już 
od kilku lat organizuje tego typu warsztaty dla studentów 
z Francji, Malezji i Polski.
W tym roku akademickim konkurs miał jeszcze rangę 
lokalną, organizatorzy jednak nie ukrywają, że kolejna, 
przyszłoroczna edycja będzie miała już charakter ogólno-
polski, a może nawet międzynarodowy. 

Mimo że inteligencja finansowa jest w dzisiejszych 
czasach tak bardzo ceniona i pożądana, jej rozwija-
nie i trenowanie sprawia niemały kłopot. Nasza wiedza 
i świadomość w sprawie finansów rodzą się w domu 
i stamtąd właśnie wynosimy nasz sposób rozumo-
wania. Obiady przy wspólnym stole, podczas których 
rodzice ciągle skarżą się na rosnące rachunki, nieza-
płacone odsetki i nowe wydatki, sposób, w jaki postę-
pują i radzą sobie z problemami finansowymi, często 
wpływają na zachowanie w przyszłości rozwijającego 
się dziecka. Szkoły dają głównie narzędzia, dzięki któ-
rym możemy wzbogacać i lepiej wykorzystywać swoją 
inteligencję. 
Dzięki takim projektom, jak „Club CashFlow” chcemy, 
żeby studenci (i nie tylko oni) podnosili swoje umiejęt-
ności finansowe i pobudzali w sobie świadomość, że są 
odpowiedzialni za własną sytuację finansową. Już od 
października roku akademickiego 2007/2008 chcemy 
organizować regularne cykle spotkań osób grających 
w interaktywną grę CashFlow101. Będziemy również 
proponować szkolenia i warsztaty, na które zapraszani 
będą biznesmeni, specjaliści od finansów, inwestowa-
nia, nieruchomości itp.
Więcej informacji na stronie Studenckiego Forum Busi-
ness Centre Club: www.sfbcc.org.pl  

Leszek Narloch
       
  Studenckie Koło Naukowe 

Innowacji i Przedsiębiorczości „Start-up”
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BANKOWOŚĆ 
I UBEZPIECZENIA
Wielu współczesnych ekonomistów 
uważa, że o stopniu zamożności spo-
łeczeństwa danego kraju decydują 
trzy elementy gospodarki rynkowej: 
wartość eksportu, przypadająca na 
jednego mieszkańca oraz poziomy 
rozwoju systemów: ubezpieczenio-
wego i bankowego. Z uwagi na tak 
istotną rolę sektora ubezpieczenio-
wego i bankowego w gospodarce, 
podstawowe znaczenie ma zapewnie-
nie odpowiednio wykształconych pra-
cowników – specjalistów w dziedzinie 

ubezpieczeń i bankowości, którzy w opar-
ciu o zdobytą wiedzę teoretyczną i nabyte 
umiejętności praktyczne są przygotowani 
do pracy na stanowiskach samodzielnych 
i kierowniczych. 
To dlatego w nowym roku akademickim 
2007/08 WSG wprowadza na kierunku 
„informatyka i ekonometria” nową specjal-
ność „bankowość i ubezpieczenia”. Pro-
gram kształcenia studentów w tej dziedzinie 
uwzględnia wszechstronne przygotowa-
nie do zawodu. Student pozna różne typy 
banków oraz rynkowe otoczenie banków 
i instytucji ubezpieczeniowych, a także 
prawne i ekonomiczne aspekty bankowości 
i ubezpieczeń, a więc działalności depozy-
towo–kredytowej, zasady funkcjonowania 
rynków kapitałowych, sposoby inwestowa-
nia na tych rynkach. Zostanie zapoznany 
z zastosowaniami nowoczesnych techno-
logii informatycznych w bankowości i ubez-
pieczeniach. Jako absolwent z dyplomem 
licencjackim będzie również umiejącym sa-
modzielnie pracować fachowcem w obu wy-
żej wymienionych dziedzinach gospodarki.

Studia trwają sześć semestrów. W ciągu 
trzyletnich studiów student zdobywa wie-
dzę i umiejętności poprzez uczestnictwo 
w wykładach, ćwiczeniach audytoryjnych 
i laboratoryjnych oraz w seminariach. 
W trakcie studiów studenci odbywać będą 
praktyki w bankach komercyjnych i instytu-
cjach ubezpieczeniowych. 
W zakresie bankowości student zyskuje 
wiedzę o całokształcie problemów związa-
nych z funkcjonowaniem nowoczesnych 
banków w gospodarce rynkowej. Treści 
programowe prezentowane są w trzech 
segmentach:
1. system bankowy i jego relacje z otocze-
niem;
2. operacje bankowe – krajowe i zagranicz-
ne, a także operacje charakterystyczne dla 
banków inwestycyjnych i hipotecznych;
3. zarządzanie ryzykiem, zarówno w aspek-
cie przedmiotu ryzyka, jak i instrumentów je 
ograniczających.
W zakresie ubezpieczeń student otrzymuje 
kompendium wiedzy o polskich ubezpie-
czeniach. Poznaje historię ubezpieczeń 
i ich funkcje społeczno–gospodarcze, defi-
nicje i podstawowe pojęcia z zakresu ubez-
pieczeń życiowych, majątkowych i finanso-
wych, zagadnienia reasekuracji i prewencji, 
zasady budowy taryf, zastosowanie wskaź-
ników ekonomicznych, wskaźników tech-
niczno–ubezpieczeniowych, teorię ryzyka, 
podstawy prawa regulującego działalność 
zakładów ubezpieczeniowych.
Począwszy od III semestru program kształ-
cenia wprowadza naukę przedmiotów spe-
cjalizacyjnych, które mają ułatwić studen-
tom uzyskanie uprawnień zawodowych. 
W zakresie bankowości - zarządzanie ak-
tywami i pasywami banku, operacje banko-
we, rachunkowość bankowa, prawne formy 

zabezpieczenia wierzytelności bankowych 
i nowoczesnych technologii stosowanych 
w bankowości, zarządzanie ryzykiem opera-
cyjnym, zarządzanie ryzykiem finansowym, 
zarządzanie ryzykiem rynkowym. Warto do-
dać, że program ten został dostosowany do 
Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowo-
ści Polskiej, opracowanych przez Związek 
Banków Polskich. 
W zakresie ubezpieczeń przewiduje się 
przedmioty: statystyka ubezpieczeniowa, 
zasady budowy taryfy ubezpieczeń, eko-
nomiczne modele rozwoju ubezpieczeń, 
reasekuracja, prewencja, funkcjonowa-
nie jednolitego rynku ubezpieczeniowego 
w praktyce w Unii Europejskiej, zarządzanie 
ryzykiem itp.
 Sektor ubezpieczeń i bankowości 
znajduje się w czołówce najlepiej opłaca-
nych na polskim i europejskim rynku pracy. 
Wciąż poszukiwani są specjaliści posiada-
jący rzetelną wiedzę z zakresu bankowości 
i ubezpieczeń. Nasi absolwenci znajdą pra-
cę w: 
• bankach komercyjnych i spółdzielczych, 
gdzie zajmą się współpracą z klientami, 
analizą sytuacji finansowo-gospodarczej 
potencjalnych kredytobiorców, rozliczeniami 
zagranicznymi;
• instytucjach ubezpieczeniowych (przygoto-
wywanie odpowiednich umów ubezpiecze-
nia, organizowanie własnego biura agenta 
lub brokera i praca na własny rachunek);
• instytucjach finansowych (obrót papierami 
wartościowymi);
• przedsiębiorstwach o różnych profilach 
gospodarczych w charakterze doradcy fi-
nansowego dla pozyskiwania tanich źródeł 
środków pieniężnych i efektywnego ich in-
westowania.

Tomasz Kozłowski

Consumer Behaviour 
in Tourism
To były niecodzienne zajęcia na naszej 
Uczelni. W ramach programu Socrates-
-Erasmus Leena Alakoski i Paivi Man-
tere z fińskiej uczelni Laurea University 
of Applied Sciences przeprowadziły 13-
-godzinną serię ćwiczeń i wykładów.
Tematem ich było „Consumer Behavio-
ur in Tourism” a wszystkie zajęcia od-
bywały się w języku angielskim. W ćwi-
czeniach wzięło udział ok. 30 studentów 
WSG (z II roku kierunku „turystyka i re-

kreacja”, II roku geografii oraz III roku 
„turystyki i rekreacji” ze specjalizacji 
„kompetencje językowe w turystyce”). 
Początkowo widać było u obu stron lek-
ki stres – i dla wykładowczyń, i dla nas 
była to przecież zupełnie nowa forma 
zajęć, jednak po pierwszych minutach 
atmosfera rozładowała się, momentami 
było nawet zabawnie, zwłaszcza gdy 
studenci przed całą grupą wykonywali 
prezentacje i przyciągali uwagę innych 
żartobliwymi tekstami.
Chociaż harmonogram zajęć był inten-
sywny, pracowało nam się razem świet-
nie. Nasi goście prowadzili ćwiczenia 

tak, abyśmy również my aktywnie 
wzięli w nich udział. Dzieliliśmy 
się więc na grupy, w których od-
bywały się istne „burze mózgów” 
zakończone interesującymi pre-
zentacjami. Musieliśmy postawić 
się na miejscu osoby podróżującej 
w sprawach biznesowych, przed-
stawić jej oczekiwania, wyobra-
żenia oraz zachowania w różnych 
sytuacjach. Wspólnie rysowaliśmy 
tzw. „mind maps”, które potem 
omawialiśmy ze wszystkimi gru-
pami. Często podczas prezenta-

cji zagadnień, dotyczących Consumer 
Behaviour, wdawaliśmy się w dyskusje 
z wykładowcami, porównywaliśmy za-
chowania fińskich i polskich turystów 
biznesowych oraz, jakże różne, zwy-
czaje w naszych krajach.
Poniedziałek i wtorek upłynęły nam na 
pracach w grupach i prezentacjach. 
Środa była ostatnim dniem wizyty fiń-
skich wykładowczyń, które na wykła-
dzie otwartym zaprezentowały temat 
„Tourism in Finland”. Studenci podzię-
kowali za wykład gromkimi brawami.
Podsumowując, warsztaty, w których 
mogliśmy przez te 3 dni brać udział, były 
naprawdę ciekawe i twórcze. Uważamy, 
że tego typu zajęcia są doskonałą pró-
bą sił, zarówno w aspekcie języka, jak 
i naszej wiedzy branżowej. Zrodził się 
nawet pomysł, aby następnym razem, 
oprócz wykładowców, przyjechali do 
nas także fińscy studenci. To na pewno 
jeszcze bardziej uatrakcyjniłoby zaję-
cia, poza tym zmuszałoby wszystkich 
do komunikacji wyłącznie po angielsku.
A może jesienią to my pojedziemy do 
Finlandii z naszymi warsztatami? 

Michał Masłowski
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rozmowa z Jerzym Skoniecznym, 
Zastępcą Burmistrza Miasta 
Malborka

- Mija rok od utworzenia Wydziału Za-
miejscowego WSG w Malborku…
- Bardzo się cieszę, że WSG wresz-
cie do nas trafiła, bo miasto potrzebuje 
uczelni. Wystarczy spojrzeć na budynek 
szkoły, który jeszcze niedawno chylił 
się ku upadkowi, a teraz, po odnowie-
niu, tętni życiem. Chciałbym, żeby tym 
studenckim życiem rozbrzmiewał cały 
Malbork.

- Czego mieszkańcy i władze miasta 
oczekują od Uczelni?
- Chcielibyśmy, żeby Uczelnia się roz-
wijała, a młodzi mieszkańcy Malborka 
kończący szkoły średnie kontynuowali 
tutaj naukę. Jest to jedyna szansa, żeby 
zatrzymać ich na stałe w mieście. Jako 
wykształceni specjaliści mogliby tu, na 
miejscu, a nie gdzieś daleko, realizować 
swoje marzenia życiowe. Istnienie szko-
ły wyższej jest dla każdego miasta jakby 
główną arterią, doprowadzającą krew 
do organizmu. Młodzi, wykształceni lu-
dzie są przyszłością naszego miasta. 
Na stronie internetowej Urzędu Mia-
sta informujemy o rekrutacji na studia 
w WSG. Stosujemy również wśród na-
szych pracowników promocję bezpo-
średnią tych studiów, ponieważ zależy 
nam i na tym, aby nasi pracownicy uzu-
pełniali swoje wykształcenie. W Unii Eu-
ropejskiej jednym z liczących się wskaź-
ników jest wskaźnik osób z wyższym 
wykształceniem. 
Czego więc oczekujemy od szkoły? 
Żebyście naszą młodzież jak najlepiej 
wyedukowali, zaszczepili jej mały, lo-
kalny patriotyzm, tak, aby absolwenci 
nie szukali szczęścia w Warszawie czy 
w innym, dużym mieście, bo w Malbor-
ku można godnie żyć i realizować swoje 
aspiracje życiowe. 

- Obecnie kształcenie odbywa się 
wprawdzie na jednym kierunku „zarzą-

dzanie i inżynieria produkcji”, ale aż na 
pięciu specjalnościach, obejmujących: 
„gospodarkę turystyczną”, „systemy in-
formatyczne w zarządzaniu”, „logistykę 
i zarządzanie transportem”, „zarządza-
nie gastronomią i technologię żywienia” 
oraz „inżynierię produkcji przemysłowej”. 
Czy odpowiada to specyfice miasta?
- Różnie się do tej pory o Malborku 
mówiło w aspekcie rozwoju przemy-
słu, ale nie ukrywamy, że jest to przede 
wszystkim miasto turystyczne. Zatem 
interesują nas wszystkie kierunki zwią-
zane z obsługą turysty, z hotelarstwem, 
gastronomią, z organizowaniem wolne-
go czasu. Szczególnie podkreśliłbym 
tę ostatnią kwestię. Nasze społeczeń-
stwo, jak zresztą inne społeczeństwa na 
świecie, powoli starzeje się. Ludzie po 
sześćdziesiątce lub po siedemdziesiąt-
ce mają problem z zagospodarowaniem 
wolnego czasu. W tym mogliby im po-
móc absolwenci WSG. 

- Od początku Uczelnia współpracuje 
z władzami miasta…
- Myślę, że współpraca ta mogłaby być 
jeszcze lepsza. Rozmawialiśmy z dzie-
kanem Wydziału, prof. dr. hab. inż. 
Piotrem Palichem na ten temat. Wraz 
z napływem nowych roczników Szkole 
potrzebne będą nowe budynki. Myśli-
my o utworzeniu kampusu z budynkami 
dydaktycznymi, biblioteką z prawdziwe-
go zdarzenia, zapleczem sportowym 
i akademikiem (WSG cieszy się re-
nomą, więc przyjeżdżają tu na studia 
młodzi ludzie z odległych nawet miej-
scowości). Chcielibyśmy, aby panowała 
w nim prawdziwie studencka atmosfe-
ra. Deklarujemy Uczelni pomoc, nawet 
finansową, w tych przedsięwzięciach. 
Ale przede wszystkim zależy nam na 
tym, by Szkoła mocno promowała się 
w regionie, by wychodziła na zewnątrz. 
Ostatnio wprawdzie nie udało nam się 
włączyć studentów, jako wolontariuszy, 
do obsługi 500-osobowej grupy studen-
tów Erasmus, ale niedługo będą Dni 
Malborka. Zapraszamy szkołę, żeby się 
prezentowała przy tej i podobnych oka-

zjach. Powinna być bardziej widoczna 
w naszym mieście.

- Jak studenci mogliby wzbogacić życie 
kulturalne i sportowe Malborka?
- Celne pytanie, ponieważ dotyczy 
spraw, którymi ja się zajmuję. O Mal-
borku mówi się, że jest prowincją, ale, 
moim zdaniem, istnieje tu kultura przez 
duże K. Rocznie przyjeżdża do nas pół 
miliona turystów, dla których organizo-
wane są imprezy naprawdę na wysokim 
poziomie - od typowo kolekcjonerskich, 
o charakterze naukowym po rozrywko-
we, skierowane do szerokich mas. Życie 
studenckie to określona subkultura i te-
go nam na terenie Malborka brakowało. 
Do tej pory działalność kulturalna mło-
dzieży kończyła się na szkole średniej. 
W Malborku jest miejsce na studenckie 
zespoły muzyczne, kabarety, na wszel-
kie imprezy kulturalne. Władze miasta 
będą chętnie wspierały wszelkie stu-
denckie inicjatywy. 
Jeśli chodzi o działalność sportową, 
Malbork ma dobrze przygotowane za-
plecze sportowe, którym może zachęcić 
turystów odwiedzających nasze miasto 
do pozostania na dłużej. Myślę, że jest 
tu miejsce również na akademicki klub 
sportowy. Możemy pomóc w organizacji 
każdej imprezy uczelnianej. Dzięki temu 
możliwe będzie to, o czym mówiłem na 
początku, że życiem studenckim będzie 
rozbrzmiewał cały Malbork. 

rozmawiała 
Elżbieta Szajkiewicz

M A L B O R K
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PIERWSZE KROKI
W 1924 roku grupa ludzi intere-
sujących się sportem postanowiła 
założyć klub sportowy. Inicjatorem 
przedsięwzięcia był 17-letni wów-
czas Bernard Mrowiński, który za-
proponował nazwę klubu - „ASTO-
RIA”. Został też jego pierwszym 
prezesem. Niedługo potem, pod-
czas zebrania założycielskiego, 
formalnym prezesem został Stefan 

Kawałek, wiceprezesem - Konrad La-
benz, skarbnikiem - Bernard Mrowiński, 
a sekretarzem - Edmund Szwed.
W początkowej fazie klub nie posiadał ani 
obiektu sportowego, ani lokalu na działal-
ność. Pierwszy sprzęt i kostiumy sporto-
we członkowie kupili za własne pieniądze. 
Treningi odbywały się na terenie przyle-
głym do Kanału Bydgoskiego w dzielnicy 
Okole. Pierwszą sekcją była sekcja piłki 
nożnej, która swoje pierwsze spotkanie 
z miejscowym zespołem BRDA przegrała 
1:15. Piłkarze brali też udział w zawodach 
lekkoatletycznych.
Po roku działalności Klub liczył 38 człon-
ków. W 1925 roku powołano sekcję lek-
koatletyczną, dwa lata później sekcję 
pływacką, a potem następne sekcje: ko-
szykówki, tenisa stołowego, boksu oraz 
łyżwiarstwa szybkiego i szermierczą. 
Lata 1929-1939 - to największe sukcesy 
sekcji bokserskiej, której członkowie zdo-
bywali indywidualnie i zespołowo tytuły 
mistrzowskie Pomorza. Reprezentowali 
też Polskę w zawodach międzynarodo-
wych. Najlepszymi zawodnikami byli:  
L. Borowicz, W. Dorsz, A. Borozyński,  
M. Urbaniak i M. Łukowski.
Lata wojny przerzedziły szeregi działaczy 
i sportowców „ASTORII”. Wielu z nich 
zginęło, wielu utraciło zdrowie na skutek 
działań wojennych.

POWOJENNA ODBUDOWA
Po wojnie długo trwało konsolidowanie 
się i powrót do działalności Klubu. Prze-
łomowy był rok 1953, w którym powstało 
Zrzeszenie Sportowe „START”, założone 
przez: R. Szmyta, L. Wenglewskiego i W. 
Małkowskiego. Niepoślednią rolę w Zrze-
szeniu odegrał Klub Sportowy „ASTORIA”. 
W tym czasie w Klubie działały sekcje: 
bokserska, lekkoatletyczna, piłki nożnej, 
strzelectwa, tenisa ziemnego, kajakarska 
i żeglarska. W 1956 roku Klub otrzymał 
dotację na budowę hali sportowej i base-
nu, które usytuowano przy ulicy Królowej 
Jadwigi 23, tuż nad Brdą. W tym czasie 
Klub liczył 280 członków, 6 sekcji, a w 
nich 219 zawodników. W 1959 roku po-
wołano sekcje koszykówki i siatkówki ko-
biet i mężczyzn. W 1961 roku oddano do 
użytku halę sportową z widownią na 1000 
miejsc, boiska do gier w hali, salę gimna-
styczną. Rok później powstał basen kryty 
oraz mały basen dla dzieci. W 1972 roku 

o d d a n o 
do użytku 
kompleks 
b a s e n ó w 
otwartych 

na powierzchni o wymiarach 50x21 m, 
25x21 m oraz brodziki dla najmłodszych.
Kajakarze otrzymali  obiekty na terenie 
Klubu przy ul. Królowej Jadwigi w 1971 
roku. Od tego czasu Klub ma pełne zaple-
cze sportowe i socjalne, działają sekcje: 
bokserska, kajakarska, koszykówka męż-
czyzn, pływacka, żeglarska oraz sekcje 
sportowe dla niepełnosprawnych.

SEKCJA BOKSERSKA
Najstarsza sekcja w klubie miała liczą-
cych się w kraju zawodników, mistrzów 
Pomorza z lat 1935-1938. Po wojnie 
najwybitniejszym zawodnikiem był Jerzy 
Adamski, mistrz Europy w 1959 roku, 
srebrny medalista z Rzymu w 1960 roku, 
brązowy medalista Mistrzostw Europy 
w 1963 roku, pięciokrotny mistrz Polski. 
Sekcja wychowywała i wychowuje za-
wodników, którzy zasilają czołowe kluby 
bokserskie w Polsce. Młodzież bokserska 
sekcji zdobyła wiele medali w Mistrzo-
stwach Polski. Wielu z nich dostąpiło 
zaszczytu prezentowania barw narodo-
wych. Najlepszym zawodnikiem w kraju 
w swojej wadze jest obecnie Paweł Spry-
szyński.

SEKCJA KAJAKOWA
Powstała w 1953 roku jako sekcja ty-
powo turystyczna. Zawodnik tej sekcji 
Zdzisław Szubski, wielokrotny medalista 
na Mistrzostwach Świata był członkiem 
kadry narodowej, startował na Olimpia-
dzie w Moskwie w 1980 r. Wybitnym 
zawodnikiem jest także Dariusz Biał-
kowski, reprezentant Polski, olimpijczyk, 
wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, 
Świata i Europy, zdobywca brązowego 
medalu na Olimpiadzie w Barcelonie i w 
Sydney. Inny zawodnik, Tomasz Molenda 
zajął trzecie miejsce na MŚ w kajak-po-

lo w 2005 r. w Hiszpanii i piąte miejsce 
w 2006 r. w Holandii. Na ostatniej olim-
piadzie w Atenach w barwach Brazylii 
startował wychowanek sekcji Sebastian 
Szubski.
Zasłużonymi trenerami sekcji są: Ry-
szard Hoppe, Zdzisław Szubski i Miro-
sław Jarliński. Pierwszy z wymienionych 
był w przeszłości trenerem kadry Polski, 
a obecnie Portugalii. Zdzisław Szubski, 
aktualnie trener kadry narodowej Gre-
cji, poprzednio trenował kadry w Brazylii 
i Portugalii. 
W II połowie lat 90. powołano do życia 
sekcję kajak polo, której członkowie za-
czynają odnosić sukcesy na arenie kra-
jowej, zdobywając kilkukrotnie tytuły Mi-
strza Polski w kategorii kobiet i mężczyzn. 
Sekcja rozwija się bardzo dynamicznie 
pod opieką trenerską, m.in. Mariana Bła-
szaka.
Sekcja kajakowa KS Astoria jest zaliczana 
do czołowych klubów Polskiego Związku 
Kajakowego.

SEKCJA KOSZYKÓWKI
Powstała w 1929 roku. Reaktywowana 
w 1959 r. W roku 1962 zrezygnowano 
z prowadzenia sekcji koszykówki kobiet 
z uwagi na małe zainteresowanie dziew-
cząt tym sportem. Do 1971 roku koszy-
karze oscylowali pomiędzy klasami A i 
B, dopiero od 1971 roku, po przejęciu 
zawodników koszykówki z WKS „ZAWI-
SZA”, zespół mógł walczyć o awans do 
II ligi, co nastąpiło w sezonie 1972-73. 
Siedemnaście lat później zespół trafił do 
I ligi, w której gra do dziś, opierając się na 
własnych wychowankach.
Szczególną opieką Klub otacza młodzież, 
która wielokrotnie uczestniczyła w turnie-
jach finałowych Mistrzostw Polski Kade-
tów i Juniorów. Najbardziej znani byd-
goscy koszykarze to: Mariusz Sobacki, 
Wojciech Puścion, Grzegorz Skiba, Jan 
Klimaszewski, Zbigniew Próchnicki, Prze-
mysław Gierszewski; a z młodych zawod-
ników: Sebastian Scheffer, Marcin Grocki, 
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Krzysztof Celusta.
Duży udział w szkoleniu zawodników se-
niorów i młodzieży mieli i mają: Z. Weigt, 
H. Pietrzak, M. Mackiewicz, J. Nowakow-
ski, R. Mogiełka, A. Gościniak, J. Torzyń-
ski, R. Zamiara, A. Krutikow. Obecnie 
kadrę seniorów prowadzi trener Adam 
Ziemiński.

SEKCJA PŁYWACKA
Powstała w 1927 roku, a po wojnie re-
aktywowana była w 1957 roku. Początki 
przed i po wojnie były trudne. Z powodu 
braku basenu na terenach klubowych za-
wodnicy trenowali m. in. w Chełmży, 50 
km od Bydgoszczy.
Po zbudowaniu basenu nastąpił bły-
skawiczny rozwój sekcji pod okiem 
niestrudzonego trenera W. Woźniaka. 
W okresie 1967-1973 sekcja była jedną 
z najlepszych w Polsce. Zdobyła na Mi-
strzostwach Polski łącznie 162 medale.
Lata po 1973 roku były również bardzo 
pomyślne dla pływaków „ASTORII”. 
Wychowano takich zawodników jak: M. 
Jakubowska. M. Wieczorek, A. Bet, M. 
Lewandowska, A. Michalak, Z. Janusz-
kiewicz, L. Borowicz, H. Gwit oraz A. 
Pęczak. Ta ostatnia jest obecnie jedną 
z najlepszych pływaczek w kraju.
Kadrę trenerską tworzyli i stanowią obec-
nie: W. Woźniak, Z. Bilewicz, L. Boroski, 
M. Kostańczak, Z. Niedźwiecki, A. Stasz-
kiewicz, F. Waleron i G. Stachowiak.
Obecnie sekcja nie odnosi tak znaczą-
cych sukcesów jak w latach 1970-80. 
Niemniej we współpracy ze szkołami 
prowadzi szeroko zakrojoną pracę z mło-
dzieżą, co pozwala na optymistyczne 
prognozy w przyszłości.

SEKCJA ŻEGLARSKA
Powstała w 1953 roku jako typowo tury-
styczna. Stopniowo przekształcała się 
w wyczynową. W latach 60. była już czo-
łową sekcją okręgu. W latach 70. zało-
ga „HORNET” - Kubiak, Polewicz zajęła 
22. miejsce na Mistrzostwach Świata, co 

było niewątpliwym sukcesem. W 1975 
roku w wyniku pożaru sekcja straciła cały 
sprzęt i hangary. Mimo to nie poddała się 
i prowadziła dalej szkolenie młodzieży. 
W klasyfikacji OŻŻ zajęła 7. lokatę. 

SPORT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rada Zrzeszenia Sportowego „START-
-ASTORIA” stawia również na współ-
pracę z osobami niepełnosprawnymi. 
Bardzo ważną rolę spełnia klub. Obiekty 
sportowe sprzyjają integracji ludzi, którzy 
na skutek niepomyślności losu nie mogą 
rywalizować ze sprawnymi sportowcami. 
Mimo to ich upór i samozaparcie, jak rów-
nież chęć udowodnienia, że człowiek nie-
pełnosprawny może uprawiać sport wy-
czynowy, doprowadziły do znakomitych 
- sportowych i życiowych - osiągnięć.
Klub ASTORIA wykreował mistrzów Olim-
piad, Mistrzostw Świata i Europy dla 
niepełnosprawnych. Najlepszymi byli: 
Krzysztof Pałubicki – podnoszenie cięża-
rów, Mirosław Piesak – pływanie, Roman 
Reszczyński – pływanie, Janusz Sala – 
podnoszenie ciężarów, Roman Stykowski 
– pływanie, Zbigniew Kubacki – lekkoatle-
tyka, Leszek Reut – skok wzwyż (srebrny 
medal na Olimpiadzie w Sydney), Kordian 
Galiński (IV miejsce w Sydney), Piotr Pił-
karek – dysk i kula (V miejsce w Sydney), 
Tomasz Chmurzyński – lekkoatletyka (IV 
miejsce w Sydney).

DZIAŁACZE KLUBOWI
Nie byłoby obiektów i sukcesów sporto-
wych, gdyby nie ofiarne zaangażowanie 
wielu ludzi, poświęcających swój czas na 
działalność sportową. Nie byłoby sukce-
sów, zwłaszcza w czasach komercjaliza-
cji sportu, bez zaangażowania sponso-
rów, wspomagających klub. Nietaktem 
byłoby wymienić jednego czy dwóch, aby 
nie skrzywdzić nawet tych najmniejszych, 
którzy systematycznie wspomagają po-
szczególne sekcje. Im wszystkim należą 
się podziękowania. 

SZTAFETA POKOLEŃ - SZUBSCY
Jedną z najbarwniejszych postaci 
związanych z Klubem Sportowym 
„Astoria” Bydgoszcz jest z pewno-
ścią Zdzisław Szubski. W swojej 
bogatej karierze osiągnął prawie 
wszystko. Uprawiał kajakarstwo, 
z którym związany jest do dziś. 
Obecnie jest trenerem reprezentacji 
Grecji, przygotowywał również m.in. 
reprezentację Brazylii do Olimpia-
dy w Atenach. W swoim dorobku 
ma czterokrotny srebrny medal Mi-
strzostw Świata. Posiada również 
dwa rekordy Guinnessa! Przepłynął 
kajakiem rzekę Wisłę od jej źródeł od uj-
ścia, a także w ciągu jednej doby przepły-
nął 252 km. Teraz do bicia tych rekordów 
przygotowuje się jego syn Sebastian, stu-
dent I roku WSG.
Sebastian to prawdziwy internacjonał, ma 
dwa obywatelstwa – brazylijskie i polskie, 
maturę pisał w Brazylii. Silnie podtrzy-
muje rodzinne tradycje i sprawia, że na-
zwisko Szubski długo jeszcze nie zniknie 
ze światowego kajakarstwa. Jest wielo-
krotnym mistrzem Polski, posiada rów-
nież tytuł mistrza Niemiec oraz Brazylii. 
- Wybrałem Wyższą Szkołę Gospodarki 
w Bydgoszczy dzięki ciekawej ofercie kie-
runków studiów – mówi Sebastian. - Z tu-
rystyką jestem związany praktycznie od 
urodzenia. W związku z pracą ojca, który 
był trenerem kajakarzy, poznałem wiele 
krajów i wiele kultur. Spędziłem po kilka 
lat w Portugalii, Brazylii i USA. Był taki 
moment, że w ciągu dwóch lat zwiedziłem 
około trzydziestu krajów! Jestem sportow-
cem czynnie uprawiającym kajakarstwo, 
dlatego wybrałem Zarządzanie Sportem 
jako swoją specjalizację studiów. Muszę 
przyznać, że chociaż jestem tutaj dopiero 
pierwszy rok, wiem, że wybór był słusz-
ny. Poziom kształcenia na Garbarach jest 
dużo wyższy niż w Brazylii, gdzie studio-
wałem informatykę. I jest mi tu zdecydo-
wanie łatwiej pogodzić naukę ze sportem, 
a wykładowcy są doskonałymi fachowca-
mi w swoich dziedzinach. 
Sebastian jest przede wszystkim kajaka-
rzem. - Obecnie koncentruję się na przy-
gotowaniach do próby bicia rekordu Gu-
innessa mojego ojca - mówi. - Chciałbym 
w ciągu doby przepłynąć jak najdłuższy 
dystans na wodzie stojącej. Do pobicia 
jest ponad 250 km i mam nadzieję, że mi 
się to uda. Pozostaje pytanie, co dalej, 
a właściwie, gdzie dalej? Przyszłość łą-
czę z Polską. Tu chciałbym pozostać.
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W Muzeum Kanału Bydgoskiego, na 
dziedzińcu III LO przy ul. Nowogrodz-
kiej 3 w Bydgoszczy zorganizowana 
została wystawa „Bydgoszcz nad 
Brdą i Kanałem Bydgoskim. Wczoraj 
i dziś.”, którą przygotowali Domini-
ka Muszyńska, sekretarz Instytutu 
Gospodarki Regionalnej i Lokalnej 
WSG, Sebastian Malinowski, ku-
stosz Muzeum Kanału Bydgoskiego 
oraz Marcin Wasilewski z Koła Fo-
tograficznego WSG. Udostępnione 
historyczne widokówki i fotografie 
Bydgoszczy pochodziły z kolekcji 

Wojciecha Banacha oraz z zasobów byd-
goskiego Archiwum Państwowego i Mu-
zeum Okręgowego.
Uwieńczeniem wystawy było uroczyste 

podpisanie umowy o współpracy między 
Wyższą Szkołą Gospodarki a Muzeum 
Kanału Bydgoskiego. 
Celem ekspozycji, która objęła 26 fotogra-
fii przedstawiających krajobraz nad Brdą 
i Kanałem Bydgoskim w ujęciu historycz-
nym i współczesnym, jest promowanie hi-

storycznych, kulturowych 
i przyrodniczych walo-
rów miasta, związanych 
z unikatowym systemem 
hydrograficznym nad Wi-
słą, Brdą i Kanałem Byd-
goskim oraz utrwalenie 
nadrzecznej tożsamości 
Bydgoszczy.
- Intencją organizatorów 
jest odbudowa w świa-
domości mieszkańców 
obrazu Bydgoszczy 
zwróconej ku wodzie. 
Uważamy, iż nieistnie-
jące obiekty historyczne 
są w pewnym sensie, dla 
zbiorowej pamięci, waż-
niejsze od istniejących 
– mówi Sebastian Mali-
nowski, kustosz Muzeum 
Kanału Bydgoskiego. 
- Chcielibyśmy poprzez 
zestawienie historycz-
nych i współczesnych 
obrazów tych samych 
zakątków Bydgoszczy 
wywołać poczucie wraż-
liwości i pietyzmu wobec 
przeszłości, także po to, 
by odmienić wreszcie 
hańbiącą statystykę, we-
dle której bydgoszczanie 
nie identyfikują się z wła-
snym miastem. 
- Zależy nam na tym, aby 
inspirować szczególnie 
ludzi młodych i wykrze-
sać w nich wolę twórczej 
pracy na rzecz przywró-
cenia piękna miastu i du-
my jego mieszkańców 
- dodają Dominika Mu-
szyńska i Marcin Wasi-
lewski.
Muzeum Kanału Bydgo-
skiego powstało w 2006 
roku. Ma charakter pio-
nierski, bowiem, jak 
dotąd, ten unikatowy, 
ponad 230-letni zabytek 
hydrotechniki nie został 
doceniony adekwatnie 

do jego dziejowego znaczenia. Inicjatorem 
powstania Muzeum był historyk Sebastian 
Malinowski, nauczyciel III Liceum Ogólno-
kształcącego w Bydgoszczy, które z racji 

położenia w sąsiedztwie tej zabytkowej 
drogi wodnej jest predestynowane do kul-
tywowania pamięci na temat historycznej 
roli i gospodarczego znaczenia kanału.
Za sprawą Krzysztofa Wiśniewskiego, 
sponsora renowacji budynku, Konstante-
go Dombrowicza, prezydenta Bydgosz-
czy, wspierającego finansowo przygoto-
wanie ekspozycji, przy współpracy Alfreda 
Załużnego z Wojskowych Zakładów 
Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy, Andrzeja 
Tymy, prezesa firmy „Atelbud”, Grzegorza 
Śmigielskiego i Romana Chabowskiego, 
właścicieli spółki „Eko-Instal”, Zarządu 
Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 
oraz firmy „Kombud” Zbigniewa Kużaja, 
dzięki ogromnej życzliwości Iwony Loose, 
ówczesnej dyrektor Muzeum Okręgowego 
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgosz-
czy, Wojciecha Banacha, znanego poety 
i kolekcjonera, Eugeniusza Borodija, dy-
rektora Archiwum Państwowego w Byd-
goszczy oraz Witolda Wiśniewskiego 
z Nakła, którzy wyrazili zgodę na nieod-
płatne udostępnienie kopii pocztówek i fo-
tografii, Kanał Bydgoski zyskał przestrzeń 
służącą zachowaniu pamięci i szerzeniu 
wiedzy o życiu ludzi związanych z tym 
szlakiem wodnym. 
Placówka ma ambicję wykraczać poza 
własne mury i wzmacniać poczucie toż-
samości lokalnej w świadomości miesz-
kańców Bydgoszczy i regionu poprzez cy-
kliczne sympozja naukowe oraz imprezy 
artystyczne w bajecznym otoczeniu plant 
i bezcennych obiektów hydrotechnicz-
nych, wpisanych na listę zabytków woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego. 
W murach Muzeum można zobaczyć mię-
dzy innymi fotografie z kolekcji Wojciecha 
Banacha, kopie szklanych negatywów 
z bydgoskiego Archiwum Państwowego, 
kopię obrazu Christiana Rode „Fryderyk 
Wielki oglądający plany Kanału Bydgo-
skiego” i zdjęcia kanału z zasobów Mu-
zeum Okręgowego, bogato ilustrowany 
pamiętnik Witolda Wiśniewskiego, wielo-
letniego kierownika nadzoru dróg wodnych 
w Nakle, mundury marynarzy i szyprów 
żeglugi śródlądowej, oryginalną filiżankę 
z „Restauracji przy V Śluzie”, hamburkę, 
czyli wioślarską dębową łódź z 1920 roku, 
którą pływano po Brdzie i kanale jeszcze 
w drugiej połowie XX wieku oraz kotwicę 
wyłowioną z dna kanału, a także pamiątki 
Franciszka Manikowskiego, którego rodzi-
na od trzech pokoleń pływa po śródlądo-
wych szlakach.

Muzeum jest otwarte codziennie od 9.00 
do 16.00 z wyjątkiem wtorków, sobót  
i niedziel.

Paulina Flinik
fot. Marcin Szneiderowski
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N Wczoraj i dziś
KANAŁU BYDGOSKIEGO

Od prawej: S. Malinowski, kustosz Muzeum Kanału Bydgoskiego i dr M. Chamot, 
z-ca kierownika Katedy Kulturoznawstwa
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 Dwór w Świeszu (gmina Bytoń w powiecie radziejow-
skim), dawna siedziba ziemiaństwa kujawskiego, na trwałe zapisał 
się w historii i literaturze polskiej. Onegdaj w dworze Franciszek 
Ksawery Dmochowski przetłumaczył jako pierwszy na język polski 
„Iliadę” Homera, a jego syn, Ksawery Salezy Dmochowski spisał 
dzieje majątku i jego współczesne życie. Na początku XVIII wieku 
właścicielem Świesza był ród Gąsiorowskich, pod koniec XIX wie-
ku majątkiem zarządzała rodzina Sulimierskich, a ostatnimi właści-
cielami dworu i majątku była rodzina Zalewskich h. Rawicz.
 W 1985 roku w świeskim dworze zamieszkał prof. dr 
hab. Janusz Migdalski, naukowiec Akademii Techniczno-Rolniczej 
w Bydgoszczy i Wojskowego Instytutu Lotniczego w Warszawie. Dzięki 
niemu będąca w stanie ruiny wiekowa rezydencja odzyskała pierwotny 
blask i aktualnie jest prawdziwą perłą architektoniczną na Kujawach. Co 
więcej, od kilku lat za sprawą naukowca dwór zamienia się w Domowe 
Muzeum, w którym właściciel gromadzi sprzęty domowe sprzed lat. Jak 
przystało na muzeum, mieści się tam również galeria, w której odbywa-
ją się czasowe wystawy malarstwa.
 W muzealnych zbiorach przechowywane są eksponaty zwią-
zane z epoką napoleońską i Księstwem Warszawskim oraz historią 
polskiego ziemiaństwa. W księgozbiorze znajdziemy również pierwszy 
przekład „Iliady” Homera i wiele innych „białych kruków”.
 Wokół dworu, na 5 hektarach, rozpościera się park z trzema 
szpalerami dorodnych lip (blisko 50 sztuk). Zdaniem prof. Migdalskiego 
mogą to być najstarsze okazy lip w Polsce, bowiem już w 1805 roku 
ówczesny właściciel, Ksawery Dmochowski w swoich pamiętnikach po-
równywał aleje lipowe ze Świesza do lip w Ogrodzie Saskim w Warsza-
wie.
 Muzeum można zwiedzać przez cały tydzień, najlepiej po tele-
fonicznym uzgodnieniu (tel.:0 606 485 442).

Tekst i zdjęcia: Mirosław Kowalski
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N Domowe Muzeum w ŚWIESZU

Prof. dr hab. Janusz Migdalski w utworzonym przez siebie Muzeum

Neoklasycystyczny pałac w Świeszu

Jest oczywiste, że drogi rowerowe są po-
trzebne. Wzrastający ruch na ulicach oraz 
coraz większe zainteresowanie dwukoło-
wym środkiem lokomocji powoduje coraz 
większe ryzyko dla cyklistów i kierowców 
samochodów. Dlatego Wyższa Szkoła Go-
spodarki zaprosiła europosłankę Grażynę 
Staniszewską do wygłoszenia wykładu na 
temat dróg rowerowych w Polsce i za 
granicą. Wykładowi towarzyszyła pro-
jekcja filmu na temat rozwiązań dróg 
rowerowych w Brukseli. 
W Unii Europejskiej tylko Polska 
i Hiszpania nie mają swojej polityki ro-
werowej na szczeblu państwa. Bruk-
sela (jej mieszkańcy uważają, że da-
leko im do rozwiązań holenderskich) 
zamierza w ciągu 5 lat zmniejszyć 
ruch samochodowy o 20% na korzyść 
komunikacji miejskiej i rowerów. Już 
dziś zamyka się tam nawet główne uli-
ce dla ruchu samochodowego. Cieka-
wym rozwiązaniem jest w Belgii zago-
spodarowywanie turystyczne starych 
linii kolejkowych. Grupy cyklistów, nie 
czekając na decyzje władz poszcze-
gólnych miast, zaczęły organizować 
projekt i fundusze na całą sieć szlaków 

rowerowych. W Brukseli 
powstał wspaniały kil-
kukilometrowy odcinek, 
biegnący wzdłuż sta-
rej linii kolejowej, gdzie 
oprócz deptaka dla ro-

werzystów, pieszych i rolkarzy stworzono 
wzdłuż trasy place zabaw, a nawet toalety 
dla psów. 
Europosłanka mówiła także o projekcie 
szlaku rowerowego wzdłuż Wisły, długo-
ści około 1300km, który ma prowadzić 
istniejącymi już szlakami i drogami o ma-
łym natężeniu ruchu. Na razie najlepiej 

zagospodarowany jest odcinek na terenie 
województwa śląskiego. Promocji szlaku 
służył m.in. II Rajd Wisły, podczas którego 
ponad 150 osób przejechało trasę 1200 
km wzdłuż Wisły.
Grażyna Staniszewska jest czynną cy-
klistką. Corocznie organizuje wycieczki 
rowerowe w Bielsku-Białej, w których 
uczestniczy 3 tysiące osób. Od 10 lat pró-
buje przekonać władze miasta o potrze-
bie budowania ścieżek rowerowych, co 
roku dostaje statuetkę za organizowanie 
największej imprezy rekreacyjnej w mie-
ście, a… ścieżek jak nie było, tak nie ma. 

Mimo że podczas spotkania zbyt 
mało mówiło się o wykorzystaniu fun-
duszy unijnych na budowę ścieżek 
rowerowych, uważam, że to dobrze, 
że Uczelnia podjęła tę tematykę. 
Naprawdę warto trochę ułatwić po-
dróżowanie na rowerze, wykorzystu-
jąc np. Bydgoski Węzeł Wodny jako 
dobrą trasę i atrakcje turystyczne 
Bydgoszczy, o czym mówił kanclerz 
Krzysztof Sikora. Mam nadzieję, że 
takich akcji będzie więcej i że wzbu-
dzą one wśród samych studentów 
dużo większe zainteresowanie niż do 
tej pory. Zdziwiłem się bowiem, że na 
spotkaniu z Grażyną Staniszewską 
było tak mało studentów „turystyki 
i rekreacji”…
  Łukasz Juszczak

ŚCIEŻKI ROWEROWE
            w Belgii i u nas
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Akademicka Przestrzeń Kulturalna 
rozpędziła się niczym francuskie koleje 
TGV. Od początku roku zorganizowali-
śmy kilkadziesiąt różnorodnych imprez, 
od spotkań klubów dyskusyjnych, przez 
wernisaże, spektakle teatralne, kon-
certy oraz różne inne formy nienadają-
ce się do prostego zaszufladkowania. 
Dzięki zainstalowaniu sprzętu najnow-
szej generacji do obliczania frekwencji, 
wiemy już, ile osób sprawdziło, co kryją 
mury zabytkowej wozowni. Pod koniec 
czerwca, po zliczeniu wszystkich da-
nych, maszyna wypluła z siebie raport, 
na którym dosyć dużą czcionką oznaj-
miła, iż budynek przy ulicy Królowej Ja-
dwigi odwiedziła „masa ludzi”. 
To oczywiście żart, żadnej takiej ma-
szyny (jeszcze) nie posiadamy, co nie 
oznacza, że właśnie takiej informa-
cji byśmy nie uzyskali. APK zatrzęsła 
kulturalną mapą Bydgoszczy niczym 
mistrz samby marakasem. A skoro roz-
poczęliśmy trzęsieniem ziemi to, zgod-
nie ze słowami mistrza Hitchcocka, da-
lej napięcie musi wzrastać.
Właśnie dlatego przygotowujemy na 
jesień szereg dużych, kilkudniowych 
imprez, m. in. festiwal filmowy kina 
niezależnego „Tofifest International”; 
„Kulturalia” – przegląd bydgoskiej 
twórczości studenckiej czy piątą edy-

cję „Bydgoszcz Jazz Festival”. To tyl-
ko początek. Zapowiedzianych jest już 
więcej mniejszych imprez, o wszystkim 
będziemy informować na bieżąco w ko-
lejnych numerach „Kuriera”. Zaprasza-
my również na oficjalną stronę www.
apk.wsg.byd.pl, gdzie aktualizowane 
są wszelkie informacje. Jesień zapo-
wiada się wyjątkowo gorąco w tym 
roku!

Na początek jesieni, Stowarzyszenie 
Jazzowe „Eljazz” wraz z Wyższą Szko-
łą Gospodarki, Miejskim Ośrodkiem 
Kultury oraz pod patronatem Urzędu 
Miasta organizuje piątą edycję „Byd-
goszcz Jazz Festival”. Za jeden z festi-
walowych dni odpowiadać będzie APK. 
I właśnie na 18 października przygo-
towujemy nie lada gratkę dla fanów 
jazzowego brzmienia. W Galerii nad 
Brdą pojawi się „jazzowa” wystawa, 
natomiast na scenie sali widowiskowej 
wystąpi Aga Zaryan. 

Aga Zaryan ukończyła z wyróżnie-
niem Państwową Szkołę Muzyczną II 
st. im. Fryderyka Chopina oraz Police-
alne Studium Jazzu przy ul. Bednar-
skiej w Warszawie, w klasie Ewy Bem. 
W 1998 roku została laureatką Mię-
dzynarodowego Konkursu Wokalistów 
Jazzowych w Zamościu. Dwukrotnie 
była stypendystką międzynarodowych 
warsztatów jazzowych: Stanford Jazz 
Workshop i Jazz Camp West w Sta-
nach Zjednoczonych, gdzie kształciła 
się pod kierunkiem cenionych wokali-

stek (m. in.: Rebeki Parris i Madeline 
Eastman). W 1997 roku występowała 
na Międzynarodowym Festiwalu Muzy-
ki Współczesnej „Warszawska Jesień” 
z orkiestrą pod batutą Jacka Kasprzy-
ka, rok później z kwartetem smyczko-
wym w Panoramie Muzyki XX Wieku 
“Passage”. W 2000 roku występowała 
razem z Michałem Tokajem z progra-
mem jazzowym w Stanach Zjednoczo-
nych.
W marcu 2002 ukazał się jej debiutanc-
ki album “My Lullaby”, w nagraniu któ-
rego wzięli udział: Tomasz Szukalski, 
Darek Oleszkiewicz, Michał Tokaj oraz 
Łukasz Żyta. Płyta zebrała bardzo do-
bre recenzje w Polsce, a także w Japo-
nii, gdzie jest oficjalnie dystrybuowana. 
Od tego czasu Aga występowała w klu-
bach i na festiwalach w Polsce, An-
glii, USA, Izraelu, Czechach, Szwecji 
i Francji. Czytelnicy pisma Jazz Forum 
uznali ją za jedną z najlepszych pol-
skich wokalistek jazzowych (Jazz Top 
2004, Jazz Forum - luty 2005). W 2004 
roku uzyskała licencjat na Akademii 
Muzycznej w Łodzi na Wydziale Muzy-
koterapii, koncentrując się w pracy na 
wykorzystaniu niektórych elementów 
muzyki jazzowej w procesie uczenia 
i terapii muzycznej dzieci i młodzieży. 
W 2006  roku zdobyła nagrodę na Mię-
dzynarodowych Zmaganiach Wokali-
stów Jazzowych “Jazz Struggle”. Teraz 
promuje swoją drugą płytę w Polsce 
i za granicą.
     

Marek Szpak

Napięcie musi 
wzrastać

Program V „Bydgoszcz Jazz Festival”:

17 października 
godz. 20.30 - Klub Eljazz
Zespół Kattorna
18 października
godz. 19.00 - Wyższa Szkoła Gospodarki
Akademicka Przestrzeń Kulturalna - “Tropami 
Jazzu”, Bogdan Hołownia - wykład
„Aga Zaryan”
Aga Zaryan - śpiew
David Dorużka - gitara
Michał Barański - kontrabas
Łukasz Żyta - perkusja

19 października 
godz. 19,00 - Kawiarnia Artystyczna Węgliszek
„Asocjacja Andrzeja Przybielskiego”
Andrzej Przybielski - lider formacji - trąbka,cor-
net, pocet trumpet, flugelhorn
Karol Szymanowski - wibrafon
Grzegorz Nadolny - kontrabas, gitara basowa
Grzegorz Daroń - perkusja, instrumenty perkusyjne
 koncert - Pejzaż miasta - koncert dedykowany 
pamięci Ryszarda Moczadło 
godz. 20.30 – Klub Eljazz
Henryk Miśkiewicz „Full Drive 2”
Henryk Miśkiewicz – saksofony
Marek Napiórkowski – gitary

Robert Kubiszyn – kontrabas, gitara basowa
Krzysztof Dziedzic – perkusja

20 października 
godz. 19.00 - Opera Nova
“Eljazz Big Band” i Gary Guthman 
Gary Guthman – trąbka
„Jeff Berlin Group“
Jeff Berlin – e-bass
Richard Drexler – piano, acoustic double bass
Paul Wertico – drums

Więcej informacji na temat festiwalu – 
www.jazz.wsg.byd.pl
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Grupa „Parter zero2” to luźno powiązana formacja ludzi, którzy 
starają się ukazać, że sztuka nie jest przeznaczona tylko dla 
wąskiego, często snobującego grona osób. Na swoje wernisa-
że zapraszają każdego, kogo nudzi codzienność i przeciętność. 
Tworzą obrazy, fotografie, instalacje, kolekcje mody, makijażu, 
wszystko oprawiają wyselekcjonowaną pod dany temat muzyką. 
Ich prace są zupełnie nieograniczone.

Wernisaż w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej odbył się pod 
hasłem „Kontrast07” . Dlaczego akurat kontrast? – Takie, tym 
razem, są nasze prace. Kontrastowe pod wieloma względami. 
Nie tylko same w sobie, ale również w odniesieniu do tego, co 
się dzieje dookoła” – tłumaczy Kuba Elwertowski, nieformalny 
szef całego projektu.

„Pomiędzy czernią i bielą” – tytuł pokazu prêt-à-porter Ani Kacz-
marek nie pozostawiał wątpliwości, że prezentowana kolekcja 
mody będzie kontrastowa. 

Artystka nie zatrzymała się jednak na samej prezentacji, zadba-
ła również o niezwykłą oprawę, tworząc na scenie oraz wybiegu 
prawdziwy show.

Galeria „Nad Brdą” została opanowana przez parterowych ma-
larzy oraz grafików. Tutaj również można było ujrzeć czerń i biel, 
tym razem na obrazach wykonanych techniką własną Ani Ko-
łyszko. 

Tuż obok swoje niepokojące, mroczne wizje zaprezento-
wał Robert T. Nowak. 

Delikatne i spokojne obrazy Kropki Elwertowskiej oraz Filipiny 
Polakowskiej...

 ...zostały przeplecione przez surrealistyczne, nie pozbawione 
humoru i dystansu kolaże Metric Symetric. 

Muzeum Fotografii stało się miejscem prezentacji prac kolektywu 
„White Monkey”, czyli studentów Warszawskiej Szkoły Filmowej. 
Prowadzona przez Marcina Szpaka grupa fotografów pokazała 
bardzo różnorodne prace, jednak zawsze wizualnie dopieszczo-
ne, wysmakowane. Od poruszających portretów, przez grote-
skowe inscenizacje czy naturalne, plenerowe obrazy. 

Marek Szpak
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W dniach 2-3 czerwca 2007 na tere-
nie lotniska przy bydgoskim Aeroklu-
bie miała miejsce druga edycja impre-
zy fanów cięższej części motoryzacji 
- Truck & Bus Show Poland 2007, II 
Międzynarodowa Wystawa Transpor-
tu i Logistyki. 

Dziś, po głównych atrakcjach tego 
wydarzenia – tuningowanych sa-
mochodach ciężarowych pozostały 
zdjęcia i barwne wspomnienia. Były 
nie tylko piękne i wielkie ciężarówki 
z Polski i Szwecji po pomysłowych 
przemianach, ale i te mniejsze, oso-

bowe wyścigowe 400-konne ścigacze, 
zjednoczone pod ideą IV Festiwalu Moto-
ryzacji oraz pojazdy zabytkowe, którymi 
przyjechali społecznicy Automobilklubu 
Bydgoskiego. Można było nie tylko obej-
rzeć je, ale i zasiąść za kierownicą w to-
warzystwie doświadczonych kierowców. 
Podczas wystawy można było skorzystać 
z całego mnóstwa innych atrakcji. Między 
innymi były to pokazy ratownictwa drogo-
wego i medycznego, wykonane przez ra-
towników zrzeszonych przy Polskim Związ-
ku Motorowym, akrobacje motocyklistów 
Agip Team oraz brawurowe przejażdżki 
pędzącymi ponad 100 km/h wywrotkami 
z kierowcami Subtruck’a. Ponadto 90 wy-
stawców z całej Polski i Europy, wyścigi na 
1/4 mili skłoniły wielką, bo kilkudziesięcioty-
sięczną widownię do odwiedzenia lotniska, 
co wskazuje na coraz większą popularność 
tego typu imprez i rangę Bydgoszczy, jako 
ich gospodarza. Przy okazji należy zwrócić 
uwagę i podziękować osobom, które objęły 
patronat nad tym wydarzeniem. Poza pre-
zydentem Bydgoszczy i ministrem trans-
portu Rzeczpospolitej należy wspomnieć 
o ważnych dla naszej Uczelni postaciach 
- Krzysztofie Sikorze, przewodniczącym 
Sejmiku Województwa Kujawsko–Pomor-
skiego oraz Januszu Łacnym, wiceprezy-
dencie IRU. Rangę tego motoryzacyjnego 

wydarzenia dostrzegli goście ze Szwecji 
oraz Niemiec. Relacje i komentarze z im-
prez zamieściła telewizja, radio, prasa re-
gionalna i branżowa. 

To streszczenie jest próbą unaocznienia 
pracy wielu osób, w znacznym stopniu 
studentów i uczniów, którzy jako wolonta-
riusze, często na drugim planie, już po raz 
drugi pomagali w realizacji wystawy. 
Kim jest wolontariusz? Odpowiedzi na tak 
postanowione pytanie udzielił Michał To-
micki, student logistyki i transportu WSG, 
wolontariusz dwóch edycji Truck & Bus 
Show Poland. - Wolontariusz to osoba, któ-
ra z własnej wolnej woli, świadomie i bez-
interesownie przyjęła na siebie odpowie-
dzialność za dane zadanie. 
“Voluntas” oznacza wolną wolę, samo-
dzielnie podjętą decyzję lub indywidualny 
wybór. Zatem taką aktywność, „zgłaszanie 
się na ochotnika” (ang. volunteering) moż-
na wytłumaczyć jako chęć i gotowość do 
poświęcenia własnego czasu, energii, aby 
wykonać różne prace na czyjąś korzyść. 
Taka postawa w świecie pędzącym za 
umykającymi szczeblami kariery, czasem 
i pieniędzmi, powinna budzić szczególny 
zachwyt. Jakie są przesłanki tego, że mło-
da, wykształcona osoba, będąca u progu 
sesji egzaminacyjnej, podejmuje pracę nie 
licząc na zapłatę? zapytałem Magdę Jarec-
ką, studentkę LiT w WSG. – Jest to przede 
wszystkim chęć pomagania, ogromna ra-
dość z bycia potrzebnym, pracy w grupie 
zaangażowanych w to przedsięwzięcie 
osób oraz przyjemność ze zdobycia do-
świadczenia w dziedzinie, którą studiuję. 
Wydaje mi się, że powyższe zdanie od-
daje istotę tematu. Jako członek komite-
tu organizacyjnego pragnę podziękować 
wszystkim wolontariuszom Wyższej Szkoły 
Gospodarki za ich zaangażowanie i pra-
cę przy Truck & Bus Show Poland 2006 
i 2007.

Paweł Tura
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                     WOLONTARIAT
 Nicky Gardner jest członkiem 
Brytyjskiego Stowarzyszenia Podróżu-
jących Dziennikarzy, pracuje obecnie 
dla miesięcznika podróżniczego „Hid-
den Europe”. Przed wakacjami gościła 
na naszej Uczelni z wykładem na temat 
„Mitów miejsc” - wrażeń, niekoniecznie 
zgodnych z prawdą, jakie określone miej-
sca wywołują na ludziach. W terminologii 
marketingowej dla określenia zabiegów 
związanych z nadawaniem miejscu czy 
posiadaniem przez nie określonej opinii 
w regionie stosuje się miano „branding”, 
które nie ma polskiego odpowiednika. 
 Zadano nam pytanie, z czym ko-
jarzą nam się następujące miasta: Nowy 
Jork, Edynburg i Belgrad. Dwa pierwsze 
miasta odbieraliśmy przeważnie pozytyw-
nie, pomimo zamachu terrorystycznego 
11 września w Nowym Jorku, natomiast 
Belgrad, którego żaden z uczestników 
spotkania nie odwiedził, uważany był 
przez wszystkich za niebezpieczne mia-
sto, nierozerwalnie związane z wojną. 
A tymczasem jest to bardzo młodzieżo-
wa, wesoła i otwarta stolica, w której nie-
wiele znaleźć można śladów przeszłości. 
Z pewnością też jest bezpieczniejsza niż 
Nowy Jork.
 Dziennikarka podała jeszcze kil-
ka przykładów marek destynacji, opartych 
na mylnych opiniach jak choćby Bilbao. 
Obecnie jest to jeden z najpopularniej-
szych celów wycieczek weekendowych 
dla Brytyjczyków za sprawą Muzeum 
Guggenheima. Sama miejscowość dla 
odwiedzających właściwie nie istnieje, li-
czy się jedynie muzeum, odwiedzane na-
wet przez osoby, które na co dzień nie in-
teresują się jakąkolwiek formą sztuki i nie 
bywają w muzeach. Taki stan rzeczy nie 
musi być wcale korzystny dla miasta, któ-
re chciałoby wypromować również inne 
atrakcje. Innym przykładem jest Gdańsk, 
który z kolei celowo stworzył swój wize-
runek miasta portowego z czasów nie-
mieckiego panowania. Wycięty został tym 
samym kilkudziesięcioletni okres jego hi-
storii, jednak jest to doskonały wabik nie-
mieckich turystów, skorych do odwiedzin 
„swojego” Gdańska. 
 Przytaczając te wszystkie przy-
kłady, pani Gardner zwróciła jednocześnie 
uwagę na fakt, że zarówno kreowanie 
wizerunku, jak i jego zmiana muszą być 
przeprowadzane przy pełnej aprobacie 
i aktywnym uczestnictwie społeczności 
lokalnej. Oczywistą zasadą jest, że to naj-
pierw mieszkańcy muszą pokochać swoje 
miasto czy region, by w przyszłości mo-
gło ono zaskarbić sobie trwałą przychyl-
ność turystów. Doskonałym przykładem 
wzbudzania odpowiedzialności za losy 
kraju jest kampania promocyjna Niemiec 
z hasłem „Du bist Deutchland” (Ty jesteś 

 MITY 
    MIEJSC
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 Wyjazdy za granicę w poszuki-
waniu pracy to już nie pojedyncze przy-
padki najbardziej zdesperowanych, ale 
znaczący trend, który dotyczy wszyst-
kich. Przede wszystkim jednak młodych 
ludzi. Często także studentów. Powody, 
które ich do tego popychają, są przede 
wszystkim natury ekonomicznej. Czy tak 
musi być? A może to tylko złudzenie i nie-
uzasadnione poczucie bezradności i bra-
ku perspektyw?
 Odpowiedzi na te pytania ocze-
kiwać mogli wszyscy, którzy zjawili się 
w WSG na spotkaniu z Januszem Pa-
likotem, właścicielem Grupy Jabłonna, 
współwłaścicielem Polmosu Lublin, twór-
cą sukcesu wytwórni win Ambra, swego 
czasu wydawcą magazynu Ozon. Milio-
nerem.
 Ostatnimi czasy Janusz Palikot 

porzucił pracę w swoich firmach, po-
święcając się przede wszystkim polityce. 
W 2005 roku wstąpił do Platformy Oby-
watelskiej i niedługo potem, w wyborach 
do sejmu, zdobył mandat poselski. Odtąd 
stał się jednym z najbardziej medialnych 
polityków, szczególnie w bieżącym roku. 
Wsławił się przyjściem na spotkanie pro-
gramowe PO w koszulce z napisem „je-
stem gejem, jestem z SLD” oraz, przede 
wszystkim, zorganizowaniem konferencji 
prasowej, na której z wibratorem w jednej 
ręce, a pistoletem w drugiej, mówił o tym, 
jak wygląda prawo i sprawiedliwość 
w Polsce.
 Do Bydgoszczy nasz gość przy-
był, a konkretnie przyleciał wynajętym 
samolotem za 8000 zł. Fakt ten posłużył 
mu do wykazania absurdów polskiego 
biznesu. Taka cena, zdaniem J. Palikota, 
jest sztucznie zawyżana, nieadekwatna 
do ponoszonych kosztów, gdyż polscy 
przedsiębiorcy wolą posiadać kilku klien-
tów z ponadprzeciętnym budżetem, niż 
wielu, płacących jednak mniej.
 Gość mówił o tym, że mimo 
braku dobrego klimatu dla biznesu, są 
spore szanse na to, by być milionerem 
w kraju nad Wisłą. Szanse te potęguje 
organizacja Mistrzostw Europy w Polsce 
i Ukrainie w 2012 roku. Janusz Palikot 
byłby jednak przesadnym optymistą, gdy-
by nie zauważał problemów. Pierwszym 
z nich, najtrudniejszym do naprawienia 
w sposób polityczny, jesteśmy my sami. 
Konkretniej chodzi o brak wiary w nasze 
możliwości i kreatywnego myślenia, co 
powoduje, że idziemy „na łatwiznę”, wy-
jeżdżając za granicę. 
 Kolejne problemy są już ła-
twiejsze do wyeliminowania na drodze 
decyzyjno-politycznej, o co Janusz Pa-
likot bardzo zabiega zarówno w swojej 
partii, jak i w sejmie. Po pierwsze trzeba 

zmienić prawo odnoszące się do plano-
wania przestrzennego, tak by nie był to 
ciąg decyzji administracyjnych z różnych 
urzędów, różnych instancji, powodujący 
sytuację, że ewentualny inwestor czeka 
czasami dłużej niż rok na faktyczne roz-
poczęcie inwestycji. Po drugie należy 
rozbić urzędnicze monopole, takie jak 
Sanepid, w miejsce którego można by 
wprowadzić wiele mniejszych instytucji 
kontrolnych. Należy również wprowadzić 
istotne przywileje dla firm rodzinnych. Ja-
nusz Palikot bardzo wyraźnie opowiedział 
się za podatkiem liniowym, lecz na pozio-
mie niższym niż najczęściej wspominany 
poziom 15%. Optymalny, zdaniem posła, 
podatek wynieść powinien 12%.
 Po części wykładowej przyszedł 
czas na pytania publiczności. Pytano 
o specyficzne wykształcenie gościa (ab-
solwent filozofii KUL), o miejsce w po-
lityce dla niego i dla Jana Rokity (Pa-
likot chciał jakiś czas temu wyrzucić go 
z PO).
 Spotkanie zakończyło się roz-
daniem kilku egzemplarzy najnowszej 
książki posła, pt. „Płoną koty w Biłgoraju” 
i kilkunastu broszur z planem poprawy 
ekonomicznej dla Polski. 
 Kim jest Janusz Palikot? Poli-
tycznym showmanem? Biznesmenem 
bez skrupułów, wykorzystującym tylko 
swój mandat poselski? A może przecięt-
nym autorem, który poprzez tego typu 
wykłady chce sprzedać swoje książki? 
Trudno powiedzieć. Na pewno jest to 
świetny mówca, który miał jakiś pomysł 
na swoją karierę, a teraz ma jakiś pomysł 
na przyszłość Polski. To dobra rekomen-
dacja, żeby spotkać się z takim człowie-
kiem.

Bartek Grubich
bgrubich@interia.pl
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       W KRAJU NAD WISŁĄ...

Niemcami), wskazująca bardzo dobitnie, 
że to mieszkańcy kraju kształtują go i two-
rzą jego tożsamość. 
 Duży wpływ na kreowanie wize-
runku i świadomości danego miejsca mają 
imprezy międzynarodowe, jak np. Festiwal 
Eurowizji. Dzięki niemu zniesiono wyma-
gania wizowe na Ukrainie (Festiwal od-
był się w Kijowie w 2005 r.), a za sprawą 
corocznie organizowanego w Edynburgu 
kulturalnego Festiwalu „Fringe” do miasta 
ściągają miliony turystów z całego świata. 
Dzięki stwarzaniu możliwości dla rozwoju 
szeroko rozumianej sztuki, Zagłębie Ruh-
ry w Niemczech stanie się w 2016 roku 
Europejską Stolicą Kultury, przełamując 
tym samym ogólnie przyjętą opinię, że 
jest to region wyłącznie przemysłowy 
o mocno zdegradowanym środowisku. 
 Podobne znaczenie ma odwo-
ływanie się w zabiegach promocyjnych 
i brandingowych do sławnych, znanych 
i szanowanych osób, które są w jakiś 
sposób związane z danym miejscem. 
Dzięki rozpowszechnianiu faktu, że Gün-
ter Grass urodził się w Gdańsku, miasto 
pozyskało jeszcze szerszy krąg zainte-
resowanych, skłonnych do wizyty w mie-
ście. Zadaniem brandingu jest również 
przywracanie miejscom ich sławnych 
mieszkańców. Przykładem z przeszłości, 
gdy idee nadawania marek nie były jesz-
cze nazwane i sprecyzowane w obecny 
sposób, jest przywrócenie Chopinowi 
(uważanemu w przeszłości za Francuza) 
polskiej narodowości poprzez organizo-
wanie w Warszawie od 1927 roku Mię-
dzynarodowego Konkursu Pianistyczne-
go im. Fryderyka Chopina. 
 Niemałe znaczenie dla szerze-
nia wiedzy o kraju czy regionie poza stre-
fę jego bezpośredniego wpływu ma kuch-
nia. Węgierski tokaj czy bogracz (gulasz), 
turecki kebab, włoskie spaghetti i pizza 
w dobie informatyzacji i rozwoju transpor-
tu nie są już niczym wyjątkowym w menu 
polskich restauracji. 
 Mamy nadzieję, że nie było 
to ostatnie spotkanie z tą doświadczo-
ną i bardzo sympatyczną osobą. Pani 
Gardner zapewniała, że ma mnóstwo 
pomysłów na niekonwencjonalne tema-
ty ewentualnych spotkań. Licząc na jej 
współpracę z naszą Uczelnią, z pewno-
ścią usłyszymy jeszcze niejeden ciekawy 
wykład jej autorstwa.
 Jolanta Rutkowska
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Maj to miesiąc szczególny w „euro-
pejskim” kalendarzu. Jedną z jego 
najważniejszych dat jest 9 maja, 
kiedy to w roku 1950 Robert Schu-
man przedstawił plan utworzenia 
jednej Europy, zmierzającej do za-
pewnienia pokoju i dobrobytu na 
kontynencie europejskim. „Dekla-

racja Schumana” powszechnie uznana 
została za początek procesu kształto-
wania się dzisiejszej Unii Europejskiej. 
W związku z powyższym 9 maja uznany 
został za Dzień Europy, będący oprócz 
flagi, hymnu, wspólnej waluty euro i mot-
ta: „Zjednoczona w różnorodności”, jed-
nym z symboli Wspólnoty. Data ta sta-
nowi doskonałą okazję do organizacji 
imprez i uroczystości, których najważ-
niejszym celem jest zbliżenie Europy do 
jej obywateli. 
W kalendarz inicjatyw europejskich wpi-
sał się także Ośrodek Komisji Europej-
skiej EUROPE DIRECT przy Wyższej 
Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, który 
w maju zorganizował szereg przedsię-
wzięć skierowanych do mieszkańców 
regionu kujawsko-pomorskiego. Oprócz 
projektu „Our message to Europe” złoży-
ły się na nie także: seminarium „Korzyści 
i koszty obecności Polski w Unii Europej-
skiej - trzy lata doświadczeń”, szkolenie 
„Fundusze europejskiej w nowym okre-
sie 2007-2013”, warsztaty europejskie 
– „Trzy kroki do kariery” oraz konkurs 
„Życie w Internecie”. 
Największe znaczenie w tym okresie 
odegrała wspólna, polsko-niemiecka ini-
cjatywa, przeprowadzona przez Europe 
Direct w Bydgoszczy oraz Deutsche Ge-
sellschaft e.V. „Our message to Europe – 
Nasza wiadomość dla Europy” to projekt, 
powstały tuż po odrzuceniu przez Fran-
cję i Holandię Traktatu ustanawiającego 
Konstytucję dla Europy. Poprzez Plan 
D (Demokracja, Debata, Dialog) Komisja 
Europejska postanowiła zwrócić się do 
obywateli Europy z zapytaniem na temat 
ich wizji przyszłości Wspólnoty. Efektem 
tych działań był pomysł na przeprowa-
dzenie inicjatywy „Our message to Eu-
rope” – „Nasza wiadomość dla Europy”, 
której twórcą była Deutsche Gesellschaft 
e.V. Wraz z partnerami z Niemiec, Au-
strii, Republiki Czeskiej, Słowacji i Polski 
zaplanowała ona zorganizowanie dysku-
sji panelowych na temat przyszłości Unii 
Europejskiej wśród państw członkow-
skich. „Bydgoska wiadomość dla Europy” 

poświęco-
na została 
przyszłości 
i szansom 
na rozwój 
młodych lu-
dzi w zjed-

noczonej Europie, a program Europe 
Direct’owego przedsięwzięcia składał 
się z trzech wystąpień. Pierwsze z nich, 
„Eurodesk jako instrument polityki mło-
dzieżowej Unii Europejskiej w Polsce”, 
przygotowane zostało przez Łukasza Ka-
czorka z Regionalnego Punktu Informa-
cyjnego Eurodesku w Toruniu, kolejne, 
poświęcone „Możliwościom zatrudnienia 
w Unii Europejskiej poprzez sieć Eu-
res”, przedstawił Wojciech Janisiewicz, 
doradca Eures z Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy w Toruniu, natomiast ostatnie, 
zaprezentowane przez Macieja Burego 
z Reprezentacji Komisji Europejskiej 
w Polsce, dotyczyło „Roli i znaczenia ak-
tywności oraz głosu młodych ludzi w pro-
cesie integracji europejskiej”. Elemen-
tem zamykającym „Our message” była 
dyskusja z udziałem publiczności, która 
wyraziła swoje opinie na temat przyjęcia 
europejskiej konstytucji, rozszerzenia 
Unii o takie kraje, jak: Bułgaria i Rumunia 
oraz Turcja. Ważnym elementem debaty 
okazały się również pytania dotyczące 
europejskiego rynku pracy oraz pozycji 
i praw Polaków w ramach jego struktur. 
Innym, europejskim wydarzeniem było 
seminarium z cyklu Biznes i Gospodar-
ka, które tym razem poświęcone zostało 
„Korzyściom i kosztom obecności Polski 
w Unii Europejskiej - trzy lata doświad-
czeń”. Seminarium, zorganizowane przez 
Europe Direct oraz Centrum Kształcenia 
Podyplomowego i Szkoleń WSG, stano-
wiło próbę podsumowania pierwszego 
okresu polskiej obecności w strukturach 
europejskich. Podczas spotkania prof. dr 
hab. Aldona Kamela–Sowińska podjęła 
się analizy szans i zagrożeń członkostwa 
naszego kraju we Wspólnocie, natomiast 
prof. zw. dr hab. Janusz Justyński omówił 
prawne i społeczne aspekty członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej. 
„Warsztaty europejskie – trzy kroki do 
kariery” to kolejna inicjatywa Europe Di-
rect w Bydgoszczy oraz Wydziału Spo-
łeczno-Ekonomicznego WSG. Najważ-
niejszym celem przedsięwzięcia było 
poszerzenie wśród młodzieży uczącej 
się, wkraczającej na rynek pracy, wiedzy 
na temat zasad oraz szans funkcjonowa-
nia w ramach europejskiej sfery pracy. 
Wśród prowadzących warsztaty znaleźli 
się: Agnieszka Luck i Ireneusz Kwiecień, 
z Biura Koordynacji Kształcenia Kadr 
(BKKK) - Fundacja Fundusz Współpra-

cy, którzy mówili na temat zestawu pięciu 
dokumentów zamkniętych w formule EU-
ROPASS, Joanna Goliat i Wojciech Ja-
nisiewicz, doradcy EURES z Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Toruniu, którzy 
przedstawili Europejskie Służby Zatrud-
nienia oraz Sophie Teske z Regionalne-
go Punktu Informacyjnego EURODESK 
w Bydgoszczy - Fundacja „Wiatrak”, 
która przedstawiła informacje na temat 
możliwości odbycia praktyk i staży oraz 
omówiła zasady uczestnictwa w wolon-
tariacie europejskim. Uzupełnieniem 
warsztatów były zajęcia „Wirtualna Euro-
pa – Informacja w zasięgu ręki” – popro-
wadzone przez Pawła Białego z Europe 
Direct w Bydgoszczy. Warsztaty poświę-
cone zostały informacjom na temat stron 
internetowych dotyczących Unii Eu-
ropejskiej oraz obsłudze portali EU  
Bookshop i Ploteus. 
Ważną inicjatywą było szkolenie: „Fun-
dusze europejskie w nowym okresie 
2007-2013”, zorganizowane w Inowro-
cławskim Regionalnym Ośrodku Edu-
kacyjnym Wyższej Szkoły Gospodarki. 
Głównym jego celem było przekazanie 
wiedzy teoretycznej i praktycznej w za-
kresie mechanizmów funkcjonowania 
Unii Europejskiej i zarządzania projek-
tami europejskimi w nowym okresie 
programowania 2007-2013, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem PO (Program 
Operacyjny) Kapitał Ludzki oraz PO In-
nowacyjna Gospodarka. Szkolenie, które 
skupiło pracowników samorządu teryto-
rialnego, organizacje pozarządowe oraz 
przedstawicieli małych i średnich przed-
siębiorstw, było okazją do konfrontacji 
teorii z praktyką, a także spotkania się ze 
specjalistami, którzy przedstawili możli-
wości aplikowania i tworzenia wniosków, 
umożliwiających ubieganie się o dofi-
nansowanie przedsięwzięć ze środków 
europejskich. Z kolei „Życie w Internecie” 
to tytuł konkursu, zorganizowanego pod 
patronatem Europe Direct w Bydgosz-
czy. Jego celem było wyłonienie najlep-
szej pracy, która w sposób oryginalny 
zilustrowałaby w formie dziennikarskiej, 
plastycznej lub multimedialnej zjawiska 
społeczne, mieszcząca się w tematy-
ce konkursu. Nagroda główna trafiła do 
Urszuli Wiatrowskiej za pracę plastycz-
ną na temat INTERplastikowo-NETizja-
stycznie. 
 Tak więc „europejski” maj 
w WSG był czasem licznych spotkań 
i okazją do wymiany myśli, mających 
przyczynić się do pełniejszego zrozumie-
nia idei Europy zjednoczonej w różno-
rodności. 

Karolina Marchlewska
Dagmara Taflińska

„EUROPEJSKI” MAJ 
                    W WSG
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Każdemu z nas przed wyjazdem znajo-
mi i rodzina zadawali pytania: po co tam 
jedziesz? dlaczego Moskwa i rosyjski? 
Odpowiedź była prosta: dlaczego nie! 
Ciekawość i chęć poznania wzięły górę, 
dlatego 12 maja br. o 5.20 wyruszyliśmy 
pod czujnym okiem dr Ireny Kudlińskiej na 
dwutygodniowy kurs języka rosyjskiego 
w Moskwie. Najpierw do Warszawy, gdzie 
przesiadaliśmy się do pociągu do Moskwy. 
Podróż trwała ok. 20 godzin, dzięki czemu 
wszyscy mogliśmy się poznać i stworzyć 
grupę, w której panowała naprawdę sym-
patyczna atmosfera, a to przy takich wy-
jazdach najważniejsze. 
Bardzo trudno jest krótko opisać wyda-
rzenia, o którym można mówić godzina-
mi. Każdy dzień pobytu to niezapomnia-
ne wrażenia, które pozostaną na długo 
w pamięci. Przez cztery dni w tygodniu 
od 9.30 do 15.00 odbywały się zajęcia. 
Na początku niełatwo było przełamać we-
wnętrzny opór związany z mówieniem, ale 
z każdym dniem szło nam coraz lepiej. 
Największym plusem było to, że cały czas 
musieliśmy używać języka rosyjskiego. 
W razie trudności lub nieznajomości słó-
wek korzystaliśmy z uniwersalnego języ-
ka gestów. Niekiedy prowadziło to do bar-
dzo zabawnych sytuacji. Nauka odbywała 
się w grupach w zależności od poziomu 
znajomości języka. Część z nas trafiła na 
poziom podstawowy, część na zaawan-
sowany, gdzie uczyliśmy się w między-
narodowym towarzystwie – Francuzów, 
Włoszki, Meksykanina i Szwedki. Waż-
nym wydarzeniem związanym z kursem 
było uzyskanie przez dwoje spośród nas 
międzynarodowego certyfikatu, potwier-
dzającego znajomość języka. Oprócz tego 
każdy otrzymał zaświadczenie o ukończe-
niu kursu. Kolejny sukces to zwycięstwo 
drużyny, której podstawą byli nasi koledzy 
Sławek, Rafał i Maciej, w turnieju siatków-
ki, który zorganizowano dla mieszkańców 

akademika. W nagrodę otrzymali Słowniki 
Języka Rosyjskiego. 
Kurs stanowił najważniejszy element na-
szego wyjazdu, ale oprócz tego był czas 
na zwiedzanie, który wykorzystaliśmy 
maksymalnie. Dwukrotnie płynęliśmy 
statkiem po rzece Moskwie, uczestni-
czyliśmy w autokarowej wycieczce po 
mieście, zwiedzaliśmy Kreml, Cerkiew 
Wasyla Błogosławionego i Jezusa Zbawi-
ciela, wielokrotnie spacerowaliśmy po Ar-
bacie, podziwialiśmy imponujący budynek 
Uniwersytetu im. Łomonosowa, byliśmy 
w Mauzoleum Lenina i GUM-ie. W dniu 
19 maja odbywał się cykl imprez w ra-
mach „Dnia Europy w Moskwie”, w którym 
wzięliśmy udział – odwiedziliśmy polskie 
stoisko, które cieszyło się największym 
zainteresowaniem, potem przenieśliśmy 
się do Parku im. Gorkiego na międzyna-
rodowy koncert. Oprócz tego zetknęliśmy 
się z kulturą i sztuką na najwyższym, 
światowym poziomie – byliśmy na operze 
„Mozart i Salieri” i balecie „Chopiniana” 
w Teatrze Wielkim. Jednak największe 
wrażenie wywarł na nas musical na pod-
stawie piosenek zespołu ABBA „Mamma 
Mia”, oczywiście w rosyjskiej wersji języ-
kowej. Nie da się tego opisać, po prostu 
trzeba zobaczyć, bo naprawdę warto.
Dwa tygodnie w Moskwie minęły bardzo 

szybko. Jednogłośnie stwierdziliśmy, że 
za szybko. Ale to nic, z pewnością jesz-
cze wybierzemy się do Moskwy. Jeszcze 
raz chcielibyśmy podziękować dr Irenie 
Kudlińskiej za cierpliwość i wytrwałość, za 
niezapomniane dwa tygodnie.

W imieniu uczestników wyjazdu
Beata Odjas

W lipcu 2007 na kursie w Moskwie prze-
bywała jeszcze jedna grupa, złożona ze 
studentów WSG, uczniów i pracowników 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 
w Bydgoszczy oraz przedsiębiorców i pra-
cowników instytucji bydgoskich. W ich 
imieniu napisała do nas Róża Krutnik: 
„Moskwa nas zachwyciła i zaskoczyła, 
bowiem jest to miasto kontrastów. Obok 
przeuroczych, barwnych cerkwi dostrze-
ga się sięgające nieba wieżowce czy... po 
prostu place budowy. Jest to też miasto 
wielkich przestrzeni, olbrzymich gma-
chów, szerokich ulic i szybko przemiesz-
czających się ludzi. Co prawda, refleksji 
można oddać się na Arbacie, ale tam 
także dawność miesza się ze współcze-
snością.
Jednak my szukaliśmy w Moskwie jej 
rodzimego kolorytu, rosyjskiego piękna. 
Zadziwił nas Kreml i Plac Czerwony - 
serce tego grodu. Widzieliśmy je w kilku 
odsłonach, w smugach deszczu, w słoń-
cu i późnym wieczorem, kiedy to oświe-
tlenie czyniło miejsce baśniowym. Ducha 
dawnej Rosji odnaleźliśmy, wędrując po 
różnych muzeach – domach, w których 
żyli Puszkin, Tołstoj, Bułhakow. Wizyty 
na cmentarzach, Nowodziewiczym i Ta-
gańskim, przypomniały Okudżawę czy 
Wysockiego, znanych rosyjskich bardów. 
Skłoniły także do refleksji nad rzeczy 
ludzkich mijaniem.
Uczestnicząc w zajęciach w Instytucie, 
podróżując po Moskwie i okolicach po-
znawaliśmy mieszkańców stolicy Ro-
sji. Przyglądaliśmy się życiu moskwian, 
odkryliśmy walory smakowe ich kuchni. 
Opowiadaliśmy im o naszym kraju. I cho-
ciaż dziwiliśmy się pewnym absurdom do-
strzeganym w egzystencji, wydaje się, że 
ich rozumieliśmy…”
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Brąz dla Wojtka
W Akademickich Mistrzostwach Pol-
ski w kick-boxingu w wersji semi- 
i light-contact udział wzięło 138 za-
wodników i zawodniczek. Jedynym 
przedstawicielem bydgoskich szkół 
był student pierwszego roku WSG 
w Bydgoszczy - Wojciech Urbański. 
Jego udział zakończył się dużym 

sukcesem! Wojtek zdobył brązowy medal 
w kategorii wagowej do 84 kg w wersji se-
mi-contact. (W. Urbański)

Brawa dla wioślarzy
W Kruszwicy na torze regatowym “Gopło” 
odbyły się XXIV Mistrzostwa Polski Szkół 
Wyższych w wioślarstwie. Studenci ściga-
li się w czterech konkurencjach: jedynka 
kobiet, dwójka podwójna kobiet, jedynka 
i ósemka męska.  W klasyfikacji drużyno-
wej wygrali studenci WSG. Wygrali rów-
nież w poszczególnych konkurencjach, 
zdobywając złote medale: Arnold Sob-
czak w konkurencji jedynki męskiej, Na-
talia Maciukiewicz w konkurencji jedy-
nek kobiet i męska ósemka w składzie: 
Radosław Klimkowski, Dariusz Radosz, 
Michał Wyrwał, Marcin Sarnowski, Mi-
chał Wiliński, Marcin Badziągowski, Rafał 
Dziekoński i Tomasz Ciechanowski. Na 
drugiej pozycji, zdobywając srebrny me-
dal w konkurencji  dwójek podwójnych ko-
biet uplasowały się Natalia Maciukiewicz 
i Kinga Kantorska. (P. Tereszkiewicz)

Rozstrzygnięcia 
w ligach amatorskich
W czerwcu zakończyły się rozgrywki Autono-
micznej Ligi Siatkówki Mężczyzn, w której po 
raz trzeci (drugi w I lidze) udział brał zespół 
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.  
Nasza drużyna do końca rozgrywek toczy-
ła zacięty bój o III miejsce z ekipą Horabik 
Ubezpieczenia. Ostatecznie drużynie pro-

wadzonej przez Macieja Pawlaka udało się 
wywalczyć miejsce na najniższym stopniu 
podium.  (Sz. Nowicki)

Złoto amatorów 
w koszykówce 
Koszykarze Macieja Mackiewicza po raz dru-
gi wywalczyli złoto w rozgrywkach Bydgoskie-
go Nurtu Basketu Amatorskiego. Sukces ten 
jest również zasługą kierującego zespołem 
z parkietu, doświadczonego kapitana Grze-
gorza Skiby. Mimo słabej frekwencji zawod-
ników na meczach (zdarzało się, że drużyna 
grała bez zawodnika rezerwowego) zespół 
WSG bez większych problemów awansował 
do finału, w którym różnicą ośmiu punktów 
zwyciężył z ekipą Kotłowemu (70:62). Naj-
lepszym zawodnikiem finału wybrany został 
Marek Kiper, który zdobył 14 punktów i w 
trakcie spotkania nie popełnił praktycznie 
żadnego błędu. Duże brawa należą się także 
Wojciechowi Janusowi (15 pkt.), Krzysztofo-
wi Celuście (11), Piotrowi Marciniakowi (11), 
Szymonowi Gałeckiemu (5) i Piotrowi Sta-
chowiczowi (4).  (Sz. Nowicki)

WSG odzyskuje ty-
tuł mistrzowski 
w koszykówce
W roku akademickim 2006/07 organizato-
rem Akademickiej Ligi woj. kujawsko–po-
morskiego w koszykówce mężczyzn była 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. 
W finale spotkały się dwie najlepsze dru-
żyny rozgrywek – Uniwersytet Kazimie-
rza Wielkiego (mistrz poprzedniej edycji) 
z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgosz-
czy (zeszłoroczny wicemistrz oraz trium-
fator tych rozgrywek z roku 2004 i 2005). 
Zwycięzcami okazali się studenci z WSG, 
prowadzeni przez Macieja Mackiewicza 
oraz doświadczonego kapitana zespołu, 
Grzegorza Skibę.  (Sz. Nowicki)

Akademickie 
Mistrzostwa Polski 
i Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych 

w karate WKF
   Po niespełna roku funkcjonowania repre-
zentacja sekcji karate WSG wystartowała 
w Akademickich Mistrzostwach Polski oraz 
w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych 
w Karate, które odbyły się we Wrocławiu. 

   W Międzynarodowych Akademickich Mi-
strzostwach Polski wystartował jeden za-
wodnik naszej sekcji, Albert Ciesielski, któ-
ry pełni też rolę trenera karateków z WSG. 
W swojej koronnej konkurencji – kumite 
(walka sportowa) w kategorii do 65 kg wy-
walczył złoty medal. W finale w pięknym 
stylu pokonał kolegę z reprezentacji naro-
dowej, Szymona Grzywacza (Uniwersytet 
Szczeciński) wynikiem 4-2 i tym samym 
obronił wywalczony przed rokiem tytuł Aka-
demickiego Mistrza Polski. Wraz ze złotym 
medalem Albert otrzymał powołanie do 
Akademickiej Kadry Narodowej na kolejny 
sezon. Głównym celem studenckiej drużyny 
narodowej w przyszłym roku są przygoto-
wania do Akademickich Mistrzostw Świata 
w karate WKF, które odbędą się w sierpniu 
2008r. we Wrocławiu. Wszystko wskazuje 
na to, że WSG Bydgoszcz będzie miała na 
tych zawodach swojego reprezentanta!
   W Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych 
w karate WKF wystartowała trójka naszych 
reprezentantów: Albert Ciesielski, Jakub 
Klorek (turystyka i rekreacja) oraz Magdale-
na Sampławska z II roku architektury. Pierw-
szy medal, oczywiście złoty, dla WSG zdobył 
Albert Ciesielski w kategorii -65 kg.
   Tego samego dnia Albert startował jesz-
cze w kategorii OPEN. W finale, po bardzo 
wyrównanej walce, przegrał z kolegą z ka-
dry narodowej, Bartłomiejem Pielesiekiem 
(Politechnika Łódzka), który walczy w kate-
gorii wagowej +80kg. - Byłem nastawiony na 
zwycięstwo w swojej kategorii wagowej i to 
był dla mnie główny cel w tych zawodach 
– mówi Albert, - jednak II miejsce w OPEN 
to ogromny sukces. Często spotykam się 
tam z rywalami o głowę wyższymi ode mnie 
i cięższymi o jakieś 20kg. Wierzcie mi, że 
to są naprawdę trudne i zażarte pojedynki. 
Na pewno bardzo długo i bardzo pozytywnie 
będę wspominał te zawody. 
   Bardzo mile zaskoczyła wszystkich Magda-
lena Sampławska, która po niezbyt udanym 
starcie w wadze - 60kg rewelacyjnie spisała 
się w kategorii OPEN, zdobywając brązowy 
medal. Dodajmy, że był to debiut Marty na 
zawodach w karate sportowym. 
   Punktowanego miejsca nie udało się zająć 
Jakubowi Klorkowi, który reprezentował na-
szą drużynę w najcięższej kategorii +80kg.
   Nasza reprezentacja, w swoim debiu-
cie, zdobyła 3 medale (1 złoty, 1 srebrny, 
1 brązowy) oraz 21 punktów do klasyfi-
kacji generalnej Mistrzostw Polski Szkół 
Wyższych. Warto też zauważyć, że WSG 
Bydgoszcz zajęła 10. miejsce w MPSZW 
w karate WKF.  (M.C.)
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W styczniu 2007, za sprawą kilku pa-
sjonatów wiatru i wody, powstała Sek-
cja Żeglarska WSG AZS. Została po-
wołana przez kierownika Pracowni 
Wychowania Fizycznego i Sportu, Ma-
cieja Mackiewicza. Na opiekuna Sekcji 
Żeglarskiej WSG AZS wybrano Micha-
ła Lisewskiego, a organizatorem ds. 
żeglarstwa został lic. Jacek Lisewski 
(obaj mają stopień sternika jachtowe-
go). Bardzo szybko pojawiły się propo-
zycje rejsów, szkoleń i treningów oraz 
startów w regatach.
W kwietniu zostaje zorganizowany 
pierwszy rejs morski. Cel wyprawy 
- Bornholm, a konkretniej Nexo. Kapi-
tanem jest Jacek Lisewski, pierwszym 
oficerem Paweł Biały. Drugim oficerem 
zostaje Renia Janowska, będąca po 
raz pierwszy na morzu pod żaglami. 
Trzecim oficerem jest opiekun sekcji 
– Michał Lisewski. Resztę załogi sta-
nowią: Kamil Mikulski, Krzysztof Łepek 
oraz Artur Wiązowaty. Neptun nie roz-
pieszczał naszych żeglarzy. Pierwszy 
etap wyprawy, w stronę duńskiej wyspy, 
upłynął w spokoju. Słońce przypiekało, 
idealna pogoda do szkolenia na środku 
morza. Bałtyk rozhulał się w drodze po-
wrotnej. Ledwo załoga opuściła gościn-
ny ląd Bornholmu, nadeszły pierwsze 
ostrzeżenia przed sztormem. Osiem 
godzin później stan wody i wiatru oce-
niano na 9 w skali Beauforta. Prędkość 
wiatru wynosiła 80km/h, morze pokry-
wały pasma białej piany. 
Neptun przemówił urywanym rykiem 
Bałtyku. Dla Jacka, Pawła i Michała 
zaczęła się prawdziwa żegluga. Za-
prawieni już w morskich bojach dobrze 
radzili sobie z prowadzeniem jachtu. 
Jednostka klasy Reja 35 – s/y Stone-
Fish znakomicie sprawdzała się na ba-
ksztagach. Po 4 godzinach sztormowa-
nia kapitan Jacek prowadził przez UKF 
inny jacht, Mokotów, będący za nami 
pół dnia. Ostrzegał przed nadchodzącą 
pogodą, informował o spadkach ciśnie-
nia i stanie morza. Ostatecznie załoga 
WSG, przy podziwie władysławow-
skich celników, bezpiecznie zawitała 
do portu. Jacek Lisewski wraz z Paw-
łem Białym prowadzili jacht Mokotów 
do samych główek portu. Zyskali sobie 
uznanie w oczach starszego i bardziej 
doświadczonego kapitana Mokotowa. 
To była niesamowita wyprawa. Kamil 
i Renata, dla których był to pierwszy 
rejs na morzu podczas sztormu, za-
powiedzieli już swój udział w kolejnej 
wyprawie.

W czerwcu dwie załogi Sekcji Żeglarskiej 
WSG AZS wzięły udział w I Żeglarskich 
Mistrzostwach Polski Branży Turystycznej 
„O Muszlę św. Jakuba”, zajmując miejsca 
w czołówce. 
Wrzesień również zapowiada się praco-
wicie. Przygotowywane są kolejne rejsy 
morskie z cyklu Porty Bałtyku oraz start 
w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych 
w Żeglarstwie. Naszą Uczelnię będą repre-
zentowały trzy jachty, w tym jedna załoga 
wykładowców. Sezon żeglarski zamykać 
będzie rejs morski z odwiedzinami w Niem-
czech oraz w Danii. Jako kapitan popłynie 
tradycyjnie Jacek Lisewski, a załogę two-
rzyć będzie kadra wykładowców WSG. 
Zima nie będzie martwym okresem, mamy 
zaplanowane szkolenia teoretyczne oraz 
starania o pozyskanie nowej omegi rega-
towej i przygotowanie rejsu morskiego po 
ciepłych morzach – chcemy „zdobyć” Ad-
riatyk. 
Sekcja zaprasza wszystkich chętnych, nie 
tylko doświadczonych, którzy chcą „wypły-
wać” staż na wyższe stopnie żeglarskie, 
ale również osoby żądne emocji i wrażeń, 
chcące się sprawdzić w morskiej żegludze 
i przeżyć ciekawą przygodę. Dla przyszłych 
adeptów żeglarstwa zostaną przygotowane 
wykłady tematyczne oraz zajęcia praktycz-
ne na uczelnianej omedze. Do zobaczenia 
na morzach i oceanach! Ahoj!

Michał Lisewski

www.zagle.wsg.byd.pl

Mamy wiatr w ŻAGLACH
           

Załogi startujące w regatach „O Muszlę św. Jakuba”

Oficjalny start Sekcji Żeglarskiej WSG AZS

Jacek Lisewski

Michał Lisewski

Znowu głośno 
o siatkarkach WSG
Wśród szesnastu reprezentantów 
uczelni wyższych, którzy wrócili do 
Polski ze złotymi medalami 24. Let-
niej Uniwersjady w Bangkoku, było 
aż pięć studentek Wyższej Szkoły 
Gospodarki w Bydgoszczy. Od sa-
mego początku zespół, pod kierun-
kiem Leszka Piaseckiego, udowad-
niał swoją postawą na parkiecie, że 
aspirować będzie do miana najlep-
szej drużyny w siatkówce kobiet. 
Swoją bogatą kolekcję medali i na-
gród o złoto Uniwersjady wzbogaciły 
Magdalena Godos (Winiary Kalisz), 
Aleksandra Liniarska, Monika Naczk, 
Dorota Ściurka i Katarzyna Wysocka 
(Centrostal Focus Park Bydgoszcz).
W finale polskie siatkarki pokonały 
drużynę Serbii 3:0, a jedną z najle-
piej punktujących zawodniczek na-
szej ekipy była studentka I roku WSG 
– Dorota Ściurka. Dwa lata temu na 
23. Uniwersjadzie w Izmirze polskie 
siatkarki (z Magdaleną Godos i Alek-
sandrą Liniarską) zdobyły srebrny 
medal.                                 (Sz.N.)
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Gdy któregoś poniedziałku po wej-
ściu do sali zakomunikowałam „Pro-
szę się zbierać, wychodzimy”, lek-
toratowa grupa A22 (II rok kierunku 
„turystyka i rekreacja”) popatrzyła 
na mnie dziwnie. Widząc jednak, 

że nie żartuję, wszyscy wybiegli z sali. 
Zapewne obawiali się, że się rozmyślę 
i wycieczki nie będzie. Wycieczka na za-
jęciach z języka angielskiego? Przecież to 
nie lekcja przyrody czy geografii! No wła-
śnie, a kto właściwie powiedział, że tylko 
na tego typu zajęciach można się uczyć 
w terenie? Postanowiłam obalić mit. Jako 
że wspomniana grupa A22 to „zaawanso-
wany angielski”, byłam spokojna o to, że 
studenci poradzą sobie z tzw. praktycz-
nym użyciem języka w oryginalnej sytuacji 
komunikacyjnej. Postanowiłam tylko taką 
sytuację stworzyć. Zaproponowałam wy-
cieczkę pt. „Sightseeing Bydgoszcz”. 
Studenci na II roku TIR mają solidne pod-
stawy merytoryczne, wielu z nich brało już 
udział w kursach przewodników wycieczek 
lub w Akademii Rezydentów w Egipcie, 
organizowanych przez WSG. Sama idea 
zwiedzania Bydgoszczy, tudzież oprowa-
dzania się po niej nawzajem nie wydawała 
się trudna. Ale należało to zrobić w języku 
angielskim. Problemem mogło być nazew-
nictwo, specyficzna angielska terminolo-
gia. I to właśnie był cel naszej ‘wyciecz-
ki’. Nauczyć się nowych słów w praktyce, 
doświadczyć stresującej pracy przewod-
nika (Tour Guide) obcojęzycznej grupy 
(foreign tourists) na ‘własnej skórze’. 
Poczuć dreszczyk emocji, gdy niesforna 
grupa nie słucha uważnie lub czegoś nie 
rozumie. Bo przecież każdemu może się 
to przytrafić! 
Nasza lekcja terenowa wystartowała przy 

Operze Nova (Ope-
ra Nova House). 
Początkowo z pew-
nym zażenowaniem 
(przyglądali nam się 
przechodnie!), potem 
już coraz śmielej roz-
mawialiśmy sobie po 
angielsku… jaki kształt 
z lotu ptaka ma Opera (koniczyny – Clo-
ver), ile lat była budowana (About 30 
years…), jak często tam chodzimy, jakie 
spektakle (performances) można obej-
rzeć…
Spod Opery przeszliśmy na Stary Rynek 
(Old Town Square) i powędrowaliśmy 
do punktu informacji turystycznej (Tourist 
Information), aby tam w języku obcym 
poprosić o ulotki informacyjne dotyczące 
Bydgoszczy. Każdy z nas otrzymał angiel-
skojęzyczne broszury i po kilkuminutowej 
analizie skierowaliśmy się ku Kościołowi 
Katedralnemu pw. Św.Św.Marcina i Miko-
łaja (Cathedral Church). Osoby, które 
znały wnętrze (interior) kościoła, z po-
mocą ulotek opowiedziały o pięknym obra-
zie Matki Boskiej z Różą (Madonna with 
a Rose) znajdującym się w ołtarzu głów-
nym (main altar). Zwróciliśmy też uwa-
gę na kolorowe witraże (stained-glass 
windows) i piękne rzeźby (sculptures). 
Mijając Ratusz (City Hall) zwróciliśmy 
uwagę na monumentalny pomnik Walki 
i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej (Monu-
ment to Martyrdom and Resistance 
of Bydgoszcz), stojący w miejscu, gdzie 
w dniach 9 i 10 września 1939r. wojska 
niemieckie dokonały masowej egzekucji 
(mass execution) bydgoszczan. Spod 

pomnika udaliśmy się pod Wojewódzką 
i Miejską Bibliotekę Publiczną im. W. Bełzy 
(Provincial and Municipal Library), 
gdzie z anglojęzycznej tablicy na ścianie 
budynku usiłowaliśmy wyłowić słowa klu-
czowe, które mogłyby pomóc nam w za-
pamiętaniu najważniejszych informacji 
o bibliotece. Potem obeszliśmy Stary Ry-
nek, szukając podobnych anglojęzycznych 
tablic, przeszliśmy do Spichlerzy (Grana-
ries) oraz dalej w kierunku zespołu budyn-
ków banku (Complex of Buildings of 
BRE Bank SA) przy ul. Grodzkiej, które 
w 2000 roku otrzymały nagrodę w konkur-
sie „Życie w architekturze” na najlepszy 
budynek użyteczności publicznej. Na ko-
niec podziwialiśmy „Trzy Gracje” (Three 
Graces) nad Brdą i niesamowitą rzeźbę 
„Przechodzący przez rzekę” (Crossing 
the River), która stała się pocztówkowym 
symbolem nowoczesnej Bydgoszczy. Roz-
mawialiśmy ze sobą po angielsku. Najtrud-
niejsze słówka tłumaczyliśmy oczywiście 
na język polski. Wielu przechodniów przy-
stawało i przysłuchiwało się nam sądząc 
zapewne, że jesteśmy kolejną zagranicz-
ną wycieczką. Ponieważ mieliśmy tylko 90 
minut (tyle trwają zajęcia), rzecz jasna nie 
obejrzeliśmy nawet 1/5 najważniejszych 
obiektów. Ale mam wrażenie, że studenci 
sprawdzili własne umiejętności, spróbowa-
li „jak to jest” być przewodnikiem. Niełatwa 
to sprawa, gwar ulicy utrudnia skupienie, 
dzwonią telefony komórkowe, słońce świe-
ci w twarz, a z głowy uleciała właśnie ja-
kaś ważna data. Na szczęście była to tylko 
zabawa edukacyjna, próba sił i ćwiczenie 
językowe. Wydawało mi się, że ta raczej 
niestandardowa lekcja wzbudziła aproba-
tę. Brak książek, tylko pomocnicze ulotki, 
własna pamięć, własna wiedza i trudna 
do okiełznania grupa koleżanek i kolegów 
z ławy…szkolnej stanowiły wyzwanie. Było 
warto, bo tydzień później kilkoro chętnych 
przyniosło świetne, samodzielnie wykona-
ne przewodniki (oczywiście w angielskiej 
wersji językowej) po wybranych ciekawych 
miejscach miasta, w którym mieszkamy, 
uczymy się i pracujemy. Myślę, że kiedyś 
jeszcze powtórzę takie ćwiczenie. Mam 
nadzieję, że pomoże to uatrakcyjnić za-
jęcia i wzmóc zainteresowanie nie tylko 
językiem, ale też szeroko pojętym przed-
miotem Turystyka.

Magdalena Kaleta-Kuzińska
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KALENDARIUM
Rob Chell z Perth College 
z wizytą w WSG 
25 kwietnia 2007

Ze studentami oraz nauczycielami WSG 
spotkał się Rob Chell, przedstawiciel 
Perth College w Szkocji. Po wykładzie 
i multimedialnej prezentacji Perth odby-
ły się spotkania z kandydatami na stu-
dia w Perth College w ramach programu 
Erasmus oraz z wykładowcami WSG. To 
ostatnie poświęcone było wspólnym pro-
jektom naukowym, wymianie doświad-
czeń, kursom doszkalającym dla kadry 
nauczycielskiej oraz wymianie kadry na-
ukowo-dydaktycznej.

O polskiej scenie muzycznej
25 kwietnia 2007

W APK odbyła się debata na temat pol-
skiej sceny muzycznej z udziałem Ani 
Wyszkoni, wokalistki zespołu Łzy, Hirka 
Wrony, byłego dziennikarza Teleexpres-
su, Janusza Kosińskiego, Joanny Za-
gdańskiej oraz Aleksandry Wiśniew-
skiej.

Gra w przedsiębiorstwo
27 kwietnia 2007

Już po raz drugi studenci przeprowadzili 
w WSG Grę w przedsiębiorstwo, podczas 
której zarządzali wirtualnym przedsiębior-
stwem. Szerzej str. 9

Forum Oświatowe w Ełku
27 kwietnia 2007

W Regionalnym Ośrodku Edukacyjnym 
w Ełku WSG odbyło się IV Forum Oświa-
towe, zorganizowane przez partnerów 
publiczno-społecznych Polityki Oświa-
towej Samorządu Terytorialnego w po-
wiecie ełckim oraz Fundację Centrum 
Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. 
W ramach Forum zaprezentowano m.in. 
program WSG i Manufaktury Aktywności 
Młodych MAM.

Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę
28-29 kwietnia 2007

Przedstawiciele naszej Uczelni z rekto-
rem, prof. dr. hab. Gabrielem Wójcikiem 
na czele wzięli udział w 71. Pielgrzymce 
Akademickiej na Jasną Górę.

Goście z Laurea University
6-9 maja 2007

W ramach współpracy w programie Era-
smus w WSG gościły Päivi Mantere oraz 
Leena Alakoski i wykładowcy z fińskiej 
uczelni Laurea University of Applied 
Sciences. Wykładowczynie wygłosiły 
wykład otwarty „Tourism in Finland” oraz 
przeprowadziły z grupą studentów projekt 
badawczy pn. „Consumer Behaviour In 
Tourism”. Szerzej str. 10

„Moralność”
8 maja 2007

WSG oraz Fundacja Kultury Yakiza były 
organizatorami niekonwencjonalnego 
wykładu pn. „Moralność” w wykonaniu 
dr. Romana Piotra Godlewskiego. Punkt 
wyjścia rozważań, przeplatanych muzyką 
i śpiewem w wykonaniu autora, aranża-
cjami świetlnymi oraz inscenizacją teatral-
ną stanowiło pytanie: co by było, gdyby 
nie było moralności? Pierwsze tego typu 
wydarzenie artystyczne w Bydgoszczy 
i w Polsce spotkało się z dużym uzna-
niem słuchaczy.

Ścieżki rowerowe potrzebne od zaraz
9 maja 2007

Zagadnieniu ścieżek rowerowych w Pol-
sce i, szerzej, w Unii Europejskiej poświę-
cone było seminarium, które poprowadzi-
ła europosłanka Grażyna Staniszewska. 
Szerzej str. 15

Architektura i moda
10 maja 2007

W Galerii nad Brdą otwarta została wy-
stawa najnowszych realizacji architek-
tonicznych Bydgoszczy. Wernisażowi 
towarzyszyła prezentacja firm dekora-
torskich oraz pokaz mody Teresy Woj-
nickiej.

Budynki inteligentne
10 maja 2007

Z cyklu Informatyka XXI wieku w WSG 
odbył się wykład dr. inż. Piotra Grada pn. 
„Budynki inteligentne”.

NLP – metodologią sukcesu
12-13 maja 2007

Zorganizowane przez Centrum Szkoleń 
i Certyfikacji WSG dwudniowe warsztaty 
poświęcone były NLP (neurolingwistycz-
ne programowanie) jako metodologii 
sukcesu, pozwalającej na świadome 
zarządzanie podświadomymi procesa-
mi, na kontrolowanie własnego umysłu 
i życia. 

Portret kobiety
12 maja 2007

W Muzeum Fotografii WSG gościła wy-
stawa pt. „Chwile: portret kobiety” au-
torstwa Macieja Bagińskiego. Poprzez 
swoje fotografie autor ukazał kobietę 
jako zagadkę i jednocześnie natchnienie 
dla malarzy, poetów i fotografów. Maciej 
Bagiński, znany również jako Zaziel, jest 
bydgoszczaninem. Swoje życie arty-
styczne zaczynał jako muzyk – basista 
i wokalista – w kilku zespołach regionu. 
Przygodę z fotografią rozpoczął w 2004 
roku. Dziś prowadzi portal fotografik.pl, 
współorganizuje plenery, warsztaty i wy-
stawy fotograficzne m.in. w Tczewskim 
Centrum Kultury.

Techniki dekoracyjne w architekturze
15 maja 2007

Galeria Debiut i Instytut Architektury 
i Urbanistyki WSG były organizatorami 
wykładu połączonego z warsztatami pn. 
„Techniki dekoracyjne w architekturze”. 
Zajęcia poprowadziła dr Ewa Doleżyń-
ska-Sewerniak.

Życie w Internecie
15 maja 2007

Ponad 80 prac z całej Polski wpłynęło 
na zorganizowany przez Instytut Socjo-
logii WSG konkurs „Życie w Internecie”. 
Uczestnicy prezentowali różne zjawiska 
społeczne w formie dziennikarskiej, pla-
stycznej lub multimedialnej. Ich prace 
były próbą odpowiedzi na pytania: czy 
życie wirtualne zastąpi życie prawdzi-
we? czy wirtualny świat pomaga nam, 
czy przeszkadza? Pierwsze miejsce 
zdobyła Urszula Wiatrowska za pracę 
plastyczną „INTERplastiko-NETizja-
stycznie”.

Przestrzenie krytyki kultury
17 maja 2007
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Pracownia Kultury Współczesnej była ini-
cjatorem seminarium pn. „Przestrzenie 
Krytyki Kultury”, podczas którego dysku-
towano nad sytuacją kultury we współcze-
snym świecie. Patronat nad seminarium 
sprawowała Katedra Filozofii WSG. 

Cologne Business School i WSG 
18-19 maja 2007

W WSG gościli przedstawiciele Cologne 
Business School z Kolonii, jednej z najlep-
szych w Niemczech szkół niepublicznych, 
kształcących w dziedzinie gospodarki. 
W czasie pobytu omówiono warunki umo-
wy bilateralnej w ramach programu Era-
smus, plany wymiany kadry dydaktycznej 
oraz uczestnictwa studentów w między-
narodowych projektach, takich jak „Gra 
w przedsiębiorstwo” na naszej Uczelni 
i „Marketing Contest” w Kolonii. 

Juwenalia 2007
18 maja 2007

W ramach tegorocznych Juwenaliów stu-
denci WSG zorganizowali Campus Party, 
na które złożyły się: koncerty zespołów 
Dust Over, Novotvor, Mordercy P. oraz 
kabaretu OKO. Wystąpił także Bydgoski 
Chór Gospelowy, zespół The Day After 
oraz Sebastian Makowski. Odbyły się po-
nadto: aukcja, z której dochód przezna-
czono na pomoc fundacji „Mam marzenie”, 
loteria fantowa oraz pokaz barmański.

Juwenalia w Ełku
18-20 maja 2007

Trzy dni trwały w Ełku Juwenalia, zor-
ganizowane przez Regionalny Ośrodek 
Edukacyjny w Ełku WSG w Bydgoszczy, 
Samorząd Studencki Centrum Studiów 
Bałtyckich oraz Szkołę Policealną „Me-
dyk”. W programie nie zabrakło oczywi-
ście koncertów (zespoły: OKW Sztorm, 
Zakaz Wjazdu oraz Marcin Borkowski, 
finalista Idola) i dyskoteki do białego rana 
w Night Clubie Berlińskim. Odbyły się 
ponadto wybory Miss i Mister studentów 
oraz spływ kajakowy Straduny-Ełk.

Studencki Dyskusyjny Klub Filmowy
21 maja 2007

Stałą siedzibę z salą kinową z prawdzi-
wego zdarzenia w pomieszczeniach APK 
otrzymał Studencki Dyskusyjny Klub Fil-
mowy. Działalność Klubu zainicjowała pro-
jekcja filmu Francisa Forda Coppoli „Czas 
Apokalipsy”. W programie znalazły się rów-
nież tak ważne pozycje kina, jak: „Powięk-
szenie” M. Antonioniego, „Matka Joanna od 
Aniołów” J. Kawalerowicza, „Ostatni dzień 
lata” T. Konwickiego, „Dancing w kwaterze 
Hitlera” J. Rybkowskiego…

Spotkania z biznesem
23 maja 2007

Janusz Palikot, biznesmen i poseł PO był 

gościem studentów WSG, interesujących 
się przedsiębiorczością. Szerzej str. 19

Dobro i zło
23 maja 2007

Z inicjatywy Katedry Filozofii WSG od-
był się wykład dr Moniki Korzeniowskiej 
z UKW nt. „Dobro i zło według Dietriecha 
Bonhoeffera”.

Mistrzowski debiut
23-24 maja 2007

Studenci WSG odnieśli duży sukces 
w XXIV Mistrzostwach Polski Szkół Wyż-
szych w Wioślarstwie. Zwyciężyli w trzech 
konkurencjach, w czwartej zajęli drugie 
miejsce. Szerzej str. 22

O telewizji publicznej
24 maja 2007

W ramach konwersatorium „Społeczeń-
stwo – Gospodarka – Kultura” Wydział 
Społeczno-Ekonomiczny WSG zorga-
nizował wykład dr. Mariusza Guzka nt. 
„Dlaczego telewizja publiczna nie jest pu-
bliczna?”.

Domena Dyskursu Publicznego
24 maja 2007

W ramach Domeny Dyskursu Publiczne-
go Studenckie Koło Naukowe Filozofów 
„Hermes” oraz Koło Naukowe Socjologów 
„Logos” zaprosiły nas na Międzyuczel-
niane Interdyscyplinarne Seminarium 
Studenckie nt. „Czy potrzebne jest za-
rządzanie światem? Kontrowersje wokół 
globalizacji”. 

Polska w UE – korzyści i straty
25 maja 2007

W cyklu „Biznes i gospodarka” z inicjaty-

wy Centrum Kształcenia Podyplomowego 
i Szkoleń oraz Europe Direct odbyło się 
seminarium nt. „Korzyści i koszty obecno-
ści Polski w UE – trzy lata doświadczeń” 
z udziałem prof. dr. hab. Janusza Justyń-
skiego, kierownika Centrum Studiów Eu-
ropejskich im. Jeana Monneta UMK i prof. 
Aldony Kameli-Sowińskiej, rektor WSHiR 
w Poznaniu. Szerzej str. 20

Juwenalia w Malborku
25 maja 2007

To były pierwsze w historii Wydziału Za-
miejscowego WSG w Malborku Juwena-
lia, na które złożyły się: przemarsz ulicami 
miasta, wspólna zabawa z wychowanka-
mi Domu Dziecka, konkursy, turniej kręgli 
i bilardu pomiędzy drużynami z Bydgosz-
czy i Malborka oraz całonocna dyskoteka 
w Alfa-Club. 

Parter02
26 maja 2007

W Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej 
otwarta została wystawa prac grupy arty-
stycznej Parter02. Szerzej str. 17

Rozmowy z pracodawcą
29 maja 2007

Biuro Karier WSG przygotowało cykl spo-
tkań pod wspólnym tytułem „Rozmowy 
z pracodawcą”, podczas których studenci 
mogli poznać oczekiwania przyszłych pra-
codawców wobec kandydatów oraz spe-
cyfikę pracy w poszczególnych firmach. 
W pierwszym spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele firmy ERGO HESTIA.

Wiadomość dla Europy
29 maja 2007

W Regionalnym Ośrodku Edukacyjnym 
WSG w Ełku odbyła się debata w ramach 
międzynarodowego projektu „Our Mes-
sage to Europe”. Dzień później podobna 
debata odbyła się w WSG w Bydgoszczy. 
Szerzej o projekcie str. 20

Międzynarodowe spotkanie literatów
30 maja 2007

WSG gościła grupę literatów ze Szkocji, 
Ukrainy i z naszego kraju, którzy przybyli 
do Bydgoszczy na Festiwal Książki. Pod-
czas spotkania w APK goście prezento-
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wali w kilku językach fragmenty swoich 
utworów, o których dyskutowali później ze 
studentami kulturoznawstwa i ekonomii.

O rozwoju transportu
1 czerwca 2007

Na zaproszenie Katedry Transportu, 
Spedycji i Logistyki WSG odwiedził nas 
Bogusław Kowalski, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Transportu. Spotkanie ze 
studentami i wykładowcami poświęcone 
było perspektywom rozwoju polskiego 
transportu.

Kolarze górscy … górą!
1-3 czerwca 2007

Reprezentacja WSG w składzie: Andrzej 
Figaj, Jacek Raflesz, Krzysztof Nycek 
(opiekunem sekcji jest Norbert Łysiak) za-
jęła 1. miejsce w Akademickich Mistrzo-
stwach Polski Szkół Wyższych w Kolar-
stwie Górskim w Cieszynie w kategorii 
szkół niepublicznych. W klasyfikacji ogól-
nej znalazła się na 11. miejscu. 

Jan Kanty Pawluśkiewicz 
w Galerii nad Brdą 
6 czerwca 2007

Jan Kanty Pawluśkiewicz, sławny kom-
pozytor i pianista, tym razem dał się nam 
poznać jako artysta malarz. W Galerii nad 
Brdą zaprezentował swój nowy cykl pt. 
„Sensy. Byty. Mary”, uzupełniony wcze-
śniejszymi dziełami z cyklu „Parasolnie 
płyną w sztolnie”, „Podhale de Paris” i „O-
gród Jozafata”. 
Artysta potwierdził, że od zawsze zajmuje 
się malarstwem, grafiką i rzeźbą. W swo-
ich pracach kreuje fantazyjny i magiczny 
świat, nacechowany szczególnym ła-
dunkiem emocjonalnym. Wykorzystując 
swoiste techniki (ostatnio hinduskie żele 
rysunkowe) tworzy niecodzienne efekty.

Wspólne Dziedzictwo Kultury
8-9 czerwca 2007

Studenci Wydziału Zamiejscowego WSG 
w Malborku wzięli udział w V Międzynaro-
dowym Festiwalu Kultury Dawnej, który 
przebiegał pod hasłem „Wspólne Dzie-
dzictwo Kultury”. W programie imprezy 
znalazły się: korowód, jarmark „Miastecz-
ko średniowieczne”, koncert jubileuszowy 
oraz inscenizacja scen z walk rycerzy 
polskich i krzyżackich pod Malborkiem 
w czasie Wojny Trzynastoletniej.

Goście z Heilbronn
15 czerwca 2007

Podpisaniem umowy w ramach programu 
Erasmus zakończyła się wizyta w WSG 
prof. Thomasa Bezolda i prof. Angeli Koch 
z Instytutu Zarządzania Kulturą, Czasem 
Wolnym i Sportem Hochschule Heilbronn 
(Niemcy). W ten sposób do wieloletniej 
współpracy z niemiecką uczelnią zostali 
włączeni studenci i wykładowcy kierunku 
„kulturoznawstwo” WSG. 

WSG na Dniach Malborka

Studenci Wydziału Zamiejscowego WSG 
w Malborku wzięli udział w tegorocz-
nych Dniach Malborka – Między Folkiem 
a Rockiem. Na swoim stoisku zapozna-
wali mieszkańców miasta i regionu z ofer-
tą WSG.

Muszla Świętego Jakuba
23-24 czerwca 2007

Dwie załogi Sekcji Żeglarskiej WSG zajęły 
czołowe miejsca w I Żeglarskich Mistrzo-
stwach Polskiej Branży Turystycznej na 
jeziorze Ukiel w Olsztynie. Szerzej str. 23

Rejs. Wspomnienie
29 czerwca 2007

W Muzeum Fotografii WSG zorgani-
zowana została wystawa prac Andrze-
ja Makowskiego, będąca reportażem 
z Rejsów Artystycznych, zrealizowanych 
przez członków Bydgoskiego Stowarzy-
szenia Artystycznego. Andrzej Makowski 
uprawia fotografię krajobrazową, studyj-
ną i reportażową. Swoje prace wystawiał 
wielokrotnie w regionie i w samej Byd-
goszczy, której jest rodowitym mieszkań-
cem. 

Nasi wykładowcy we władzach K-POT
3 lipca 2007

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Ze-
brania Kujawsko-Pomorskiej Organizacji 
Turystycznej został wybrany nowy skład 
Zarządu K-POT. Funkcję prezesa powie-
rzono Maciejowi Eckardtowi, wicemar-
szałkowi województwa, zaś fotel wice-
prezesa przypadł Arturowi Kasprowiczowi 
z naszej Uczelni. Inny wykładowca WSG, 
dr Andrzej Anszperger, reprezentujący 
Lokalną Organizację Turystyczną w Toru-
niu, będzie czuwał nad finansami. 

Wiarygodna Szkoła – to my!
7. miejsce w opracowanym przez Akade-
mickie Centrum Informacyjne rankingu 
magisterskich szkół wyższych oraz certy-
fikat Wiarygodna Szkoła to efekt podda-
nia się naszej Uczelni procesowi kolejnej 
certyfikacji.
Audyt przeprowadzony przez ACI doty-
czył zarówno aspektów prawnych działal-
ności Uczelni, bazy dydaktycznej, jakości 
kształcenia, jak i jej wiarygodność wśród 
studentów. To właśnie wywiad środo-
wiskowy był jednym z najważniejszych 
kryteriów oceny programu certyfikacyjne-
go „Wiarygodna Szkoła”. WSG spełniła 
wszystkie wymagania.
Program certyfikacji „Wiarygodna Szkoła” 
został opracowany przez Akademickie 
Centrum Informacyjne w Poznaniu. Jego 
celem było zgromadzenie, głównie dla 
potrzeb maturzystów, informacji o wszyst-
kich niepaństwowych  uczelniach. Infor-
macji dotyczących nie tylko liczby kierun-
ków, form kształcenia i prawnych podstaw 
funkcjonowania, ale także wiarygodności, 
czyli w dużym skrócie, dotrzymywania 
słowa. Proces certyfikacji programu „Wia-
rygodna Szkoła” opiera się między inny-
mi na zaufaniu, jakim studenci obdarzają 
uczelnię, w której studiują. Zawsze odby-
wa się też wizyta audytorów. WSG wizyto-
wano na początku kwietnia br. Uroczyste 
wręczenie certyfikatu odbyło się w Pozna-
niu 31 maja 2007.

Pozytywna ocena socjologii
Państwowa Komisja Akredytacyjna ogło-
siła wyniki kontroli jakości kształcenia na 
kierunku „socjologia” WSG. W uchwale 
nr 490/2007 Prezydium PKA czytamy: 
„Państwowa Komisja Akredytacyjna  po 
zapoznaniu się  z raportem  Zespołu 
Oceniającego, a także po zasięgnięciu  
opinii Zespołu Kierunków  Studiów Spo-
łecznych i Prawnych – w sprawie jako-
ści kształcenia  na kierunku „socjologia” 
prowadzonym na Wydziale  Społeczno-
-Ekonomicznym  Wyższej Szkoły Gospo-
darki w Bydgoszczy na poziomie studiów  
pierwszego stopnia - wydaje ocenę pozy-
tywną”. Zdaniem ekspertów PKA Uczel-
nia  spełnia wszelkie wymagania kadro-
we, programowe i organizacyjne, a także 
posiada odpowiednią  bazę materialną 
do prowadzenia studiów. Wcześniej taka 
kontrola przeprowadzona została na 
kierunkach „turystyka i rekreacja”, „infor-
matyka” oraz „ekonomia”, które również 
otrzymały ocenę pozytywną.




