INAUGURACJA 2007/2008
BYDGOSZCZ

Już po raz dziewiąty w sali koncertowej Filharmonii Pomorskiej rozbrzmiało „Gaudeamus igitur” w wykonaniu Chóru
Akademickiego WSG. Otwarcia nowego Roku Akademickiego 2007/2008 dokonał rektor WSG, prof. zw. dr hab. Wiesław
Maik, przyjmując w szeregi Uczelni blisko 2 tysiące nowych
studentów. Podczas uroczystości społeczność akademicka
WSG złożyła podziękowania Rektorowi Seniorowi, prof. zw.
dr. hab. Gabrielowi Wójcikowi, za jego szczególny wkład jako
rektora dwóch kadencji w rozwój Uczelni. Wykład inauguracyjny pt. „Szkoła wyższa a współczesne koncepcje organizacji”
wygłosił kanclerz Krzysztof Sikora.

MALBORK

W Malborku słowo „ślubuję” padło już po raz drugi. Po raz
pierwszy za to podczas uroczystej inauguracji Roku Akademickiego na Wydziale Zamiejscowym WSG najlepsi studenci
zakończonego I roku studiów na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” otrzymali nagrody za wyniki w nauce i działalności społecznej. Wydział w Malborku rozwija się w szybkim
tempie, dziś studiuje na nim w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym ok. 200 studentów. Uczestniczący w inauguracji
burmistrz Malborka Andrzej Rychłowski podkreślił, że Uczelnia
wrasta coraz silniej w życie miasta i regionu, stając się niezbędnym elementem jego życia.

INOWROCŁAW

Pierwsza inauguracja Roku Akademickiego 2007/2008 na
Wydziale Zamiejscowym WSG w Inowrocławiu rozpoczęła
się uroczystą mszą świętą, celebrowaną przez arcybiskupa
Henryka Muszyńskiego w kościele pw. Ducha Świętego. Następnie, w Teatrze Miejskim w obecności władz Uczelni, przedstawicieli duchowieństwa, władz wojewódzkich i miejskich 160
studentów, rozpoczynających studia na kierunku „zarządzanie”, złożyło uroczyste ślubowanie. Wykład inauguracyjny „Zarządzanie jako dyscyplina wiedzy” wygłosił prof. dr hab. Wojciech Popławski. – Z wielkim wzruszeniem uczestniczyłem w
tej uroczystości – powiedział prezydent Miasta Inowrocławia,
Ryszard Breja. – Inowrocław, dzięki Wam, stał się miastem
akademickim.
EŁK

Inauguracja nowego Roku Akademickiego w Zamiejscowym
Ośrodku Dydaktycznym WSG Ełku miała w tym roku szczególny charakter, bowiem zbiegła się z obchodami 5-lecia Regionalnego Ośrodka Edukacyjnego WSG, znanego w całym
regionie z bogatej działalności kulturalnej i sportowej. Studia
na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzone są w Ełku (i w
formie zjazdów w Bydgoszczy) od trzech lat – najstarszy rocznik przygotowuje się obecnie do końcowych egzaminów. Podczas tegorocznej inauguracji najlepsi i najaktywniejsi studenci odebrali przyznane przez władze Uczelni nagrody. Świeżo
upieczeni studenci I roku mają z kogo brać przykład.
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Quod felix faustum fortunatumque sit!
Przemówienie inauguracyjne Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy,
prof. zw. dr. hab. Wiesława Maika

Szanowni Założyciele Uczelni, Wysoki Senacie i Konwencie, Szanowni Goście, Drodzy
Pracownicy i Studenci Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy,
Dzisiejsza inauguracja rozpoczyna
dziewiąty rok akademicki w naszej Uczelni
i pierwszy rok akademicki na Wydziale Zamiejscowym w Inowrocławiu. Rozpatrując z
perspektywy ośmiu minionych lat można z
dumą stwierdzić, że należymy do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się szkół
wyższych w kraju.
W tym okresie zmieniło się na
naszej Uczelni wszystko. Zaczynaliśmy od
jednego budynku, w którym mieściły się sale
wykładowe, pracownie, rektorat i dziekanat.
Dzisiaj Uczelnia zajmuje 14 budynków, tworzących wraz z otoczeniem rozległy kampus
akademicki, pięknie rozlokowany nad Brdą,
w centrum miasta. Pierwszy rok akademicki
rozpoczynaliśmy w zespole 475 studentów,
dziś na naszej Uczelni studiuje ok. 8 tys.
osób. Zaczynaliśmy działalność dydaktyczną z jednym kierunkiem kształcenia, realizowanym na poziomie studiów licencjackich,
obecnie prowadzimy kształcenie na 9 kierunkach, w tym jeden kierunek ma uprawnienia
do prowadzenia studiów magisterskich.
Dzisiaj Wyższa Szkoła Gospodarki
w Bydgoszczy jest największą uczelnią niepaństwową w województwie, jedną z wiodących w tej grupie szkół wyższych w kraju.
W rankingu uczelni niepublicznych, opublikowanym w tym roku przez „Perspektywy”
zajęliśmy 5. pozycję w kraju pod względem
liczby studentów stacjonarnych oraz 7. miejsce w zakresie aktywności wydawniczej.
Wyższa Szkoła Gospodarki w
Bydgoszczy jest dziś znaczącym składnikiem krajowego rynku edukacyjnego, zauważalnym i cenionym w kraju i za granicą.
Cieszy się znacznym udziałem środowisk
akademickich i kulturalnych regionu oraz
dużym zainteresowaniem młodzieży, co
znajduje swój wyraz w corocznej rekrutacji.
Uczelnia wrosła w środowisko akademickie
regionu, zintegrowała się z otoczeniem pod
względem społecznym i kulturalnym oraz
architektoniczno-urbanistycznym, zapoczątkowała wiele wydarzeń naukowych i społeczno-kulturalnych, a nade wszystko wyposażyła w wiedzę i umiejętności zawodowe
liczne grono młodych ludzi - absolwentów
Uczelni. Wyrazem dynamicznego rozwoju
jest wyjście Uczelni poza Bydgoszcz - od
roku akademickiego 2005/2006 działa Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku, a
od roku akademickiego 2006/2007 Wydział
Zamiejscowy w Malborku, od tego roku Wydział Zamiejscowy w Inowrocławiu, który we
wrześniu br. uzyskał pozwolenie na prowadzenie kształcenia na studiach pierwszego
stopnia na kierunku „zarządzanie”.
Dynamiczny rozwój naszej Uczel-

ni nie byłby możliwy bez śmiałej i twórczej
wizji Założycieli Uczelni: pana Kanclerza
Krzysztofa Sikory i pani Dyrektor Generalnej
Małgorzaty Szymańskiej-Sikory. Ich konsekwencja i rozmach w realizowaniu tej wizji
dały znakomite rezultaty w postaci doskonale funkcjonującej Uczelni, wyposażonej w
nowoczesną bazę dydaktyczną i badawczą,
oraz dysponującej wytrawną kadrą nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem akademickim i zawodowym.
Szanowni Państwo,
życie Uczelni toczy się bardzo wartko, każdy dzień, przynosi coraz to nowe zdarzenia.
Jednakowoż stale jesteśmy zwróceni ku
przyszłości, zmierzamy do podejmowania
nowych zadań, tworzenia w regionie pierwszego uniwersytetu przedsiębiorczości, w
którym obok kształcenia i badań naukowych
funkcjonować będzie trzeci ﬁlar - przedsiębiorczość. Strategia rozwoju Uczelni opiera
się na dwóch modelach: uniwersytetu III generacji i instytucji uczącej się. Ten pierwszy
model, zwany uniwersytetem przedsiębiorczości, nawiązuje do najlepszych wzorców
uczelni amerykańskich, wykraczających
poza klasyczny model uniwersytetu w kierunku wspierania gospodarki. W modelu
tym, na styku uczelni i gospodarki, tworzy
się ścisła więź między gospodarką jako
właściwym odbiorcą wyników badań naukowych a Uczelnią jako miejscem generowania innowacji. W planach rozwoju Uczelni,
opartych na takich dokumentach jak Deklaracja Bolońska, strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego,
uwzględnia się zarówno nowe tendencje w
światowej myśli edukacyjnej, jak i aspiracje i
potrzeby młodzieży studenckiej.
Szanowni Państwo,
kształcenie jest i będzie w przyszłości podstawowym zadaniem Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Zgodnie z ustawą
„Prawo o szkolnictwie wyższym” i Statutem
Wyższej Szkoły Gospodarki zwracamy
szczególną uwagę:
1. na kształcenie studentów w celu przygotowania ich do pracy zawodowej, zdobywania i uzupełniania wiedzy,
2. na wychowanie studentów w poczuciu
odpowiedzialności za państwo polskie, odpowiedzialności za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie postaw człowieka,
3. na upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury i techniki.
Z tego wyliczenia wynika, że nieodłącznym
elementem naszego działania jest wychowanie młodego człowieka na rozumnego
obywatela naszego państwa, otwartego na
nowe idee, korzystającego z dorobku i możliwości współczesnej cywilizacji.
Droga Młodzieży,
to Wy będziecie kształtować Polskę XXI
wieku. Od Waszej wiedzy, umiejętności za3

wodowych i zdolności komunikowania się ze
światem zależy rozwój naszego kraju, jego
awans do grona najbardziej rozwiniętych
państw świata. Sądzę, że powinniście stawiać sobie ambitne cele - nie tylko w trakcie
studiów, ale także w przyszłym waszym życiu zawodowym. Naszym zamiarem - mam
na myśli władze Uczelni i grono nauczycieli
akademickich - jest wspieranie tych zamierzeń. Wiele zależeć będzie od współdziałania i dobrej współpracy w relacjach
nauczyciel - student, a na wyższych latach
studiów w relacji mistrz - uczeń. Chciałbym,
abyście traktowali Waszych nauczycieli nie
tylko jako wykładowców i egzaminatorów,
sprawdzających wiedzę i umiejętności, lecz
także jako osoby, do których można zwrócić się z pełnym zaufaniem, z prośbą o radę
i pomoc, zwłaszcza w trudnych sytuacjach
życiowych i akademickich. Jesteśmy zawsze do Waszej dyspozycji.
Szanowni Państwo,
Uczelnia jest społecznością, w której więzi
kształtowane są poprzez wzajemne relacje
w gronie pracowników oraz relacje student
- nauczyciel akademicki. Każdy z członków
tej społeczności powinien dbać o wizerunek Uczelni, aby była ona postrzegana
na zewnątrz - w mieście, regionie, kraju i
za granicą - jako sprawnie działający system. Ciągły wzrost prestiżu naszej Uczelni będzie się przekładać także na wzrost
szans absolwentów na rynku pracy. Chcemy, żeby o Was mówiono po skończonych
studiach: to jest absolwent Wyższej Szkoły
Gospodarki w Bydgoszczy, uczelni nowoczesnej, kształcącej na wysokim poziomie,
dostosowanym do potrzeb gospodarki i życia społecznego. Warto go zatrudnić w naszym przedsiębiorstwie, naszej instytucji,
ponieważ jest doskonale przygotowany pod
względem zawodowym, ponieważ jest kreatywny w swym działaniu, przygotowany do
aktywnego uczestnictwa we współczesnej
cywilizacji, cywilizacji opartej na wiedzy.
Rozpoczęcie nowego roku akademickiego wiąże się nierozerwalnie z immatrykulacją, czyli uroczystością przyjęcia
nowych studentów na pierwszy rok studiów.
Jest to bardzo ważny moment w życiu Uczelni i młodych ludzi składających ślubowanie
- przyjmujemy ich do grona studentów Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy jako
nowych członków społeczności akademickiej. Mam nadzieję, że nasza Uczelnia umożliwi rozwój Waszych osobowości, wyposaży
w wiedzę i umiejętności zawodowe, zapewni
realizację Waszych zainteresowań.
Quod felix faustum fortunatumque sit! Rok
akademicki 2007/2008 uważam za otwarty.
prof. zw. dr hab. Wiesław Maik
Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki w
Bydgoszczy

DYPLOMATORIUM

2007
Po raz pierwszy odbyły się dwa Dyplomatoria – dla absolwentów studiów stacjonarnych i osobno dla niestacjonarnych,
ale mimo to Sala Filharmonii Pomorskiej
wypełniona była po brzegi. W roku akademickim 2006/2007 studia licencjackie i
magisterskie ukończyło 1499 studentów.
To rekord w historii WSG. Liczba wszystkich wydanych przez WSG dyplomów
przekroczyła 4,5 tysiąca.
- Liczby są ważne, ale przede wszystkim
chodzi nam o jakość kształcenia – mówił
do dyplomantów prof. zw. dr hab. Wiesław
Maik, rektor WSG. – Chcielibyśmy, aby
Wasi przyszli pracodawcy mówili: warto
ich zatrudnić, bo są doskonale przygotowani pod względem zawodowym i wyróżniają się kreatywnością. Rektor zaznaczył
również, że to pokolenie tegorocznych
absolwentów będzie kształtowało Polskę
XXI wieku. Od nich będzie zależał awans
Polski do grona najbardziej rozwiniętych
państw. W tym kontekście głęboki sens
ma idea ustawicznego kształcenia poprzez m.in. studia podyplomowe i studia
doktoranckie, które z pewnością będzie
można realizować w rodzimej uczelni.
Doc. Małgorzata Szymańska-Sikora, dyrektor generalna WSG podkreśliła twórczą rolę studentów w życiu kulturalnym i
sportowym Uczelni, Bydgoszczy i regionu.
Gratulując osiągnięć, zaprosiła absolwentów do odwiedzania Uczelni: „Wracajcie
do nas nie tylko wspomnieniami, ale przychodźcie podzielić się swoimi radościami
i smutkami. Sukcesami i problemami. Jesteśmy po to, aby Was wspierać”.
Wiele braw odebrał prof. zw. dr hab. Gabriel Wójcik, Rektor Senior, który życząc
absolwentom powodzenia w dalszym życiu powiedział: „Miałem zaszczyt być rektorem tej dobrej Uczelni przez dwie kadencje. Być sługą Uczelni i studentów”.
Dodajmy: studentów, którzy właśnie skończyli studia.
Podczas uroczystości dyplomy otrzymali
absolwenci studiów I i II stopnia na kierunku „turystyka i rekreacja”, odbywających
się u nas studiów Master Uniwersytetu Le
Mirail w Tuluzie, studiów I stopnia „informatyki i ekonometrii”, „ekonomii” i „socjologii”. Ogłoszono, że Absolwentem roku
2007 studiów II stopnia została Katarzyna
Milak (turystyka i rekreacja), Absolwentem
roku 2007 studiów I stopnia – Beata Odjas
(socjologia).
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A może
w języku obcym?
rozmowa z Aleksandrą Glubiak, absolwentką „turystyki rekreacji” WSG
- Skończyła Pani studia licencjackie na
kierunku „turystyka i rekreacja”…
- Ściślej mówiąc na specjalizacji „kompetencje językowe w turystyce”.
- Co skłoniło Panią do wyboru tej specjalizacji?
- Uważam, że warto uczyć się języków
obcych, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Szczególnie mam na myśli obecną
sytuację na rynku pracy. Wszyscy wiemy,
że nie jest łatwo o dobrze płatną pracę,
a umiejętności językowe są cennym atutem. Nie był to oczywiście jedyny powód.
Uwielbiam stawiać przed sobą wyzwania
i sprawdzać swoje możliwości.
- A praca dyplomowa? Domyślam się, że i
ona była w języku angielskim…
- Tak. Jak już wcześniej wspomniałam,
lubię stawiać przed sobą wyzwania. Decydując się na napisanie pracy w języku
angielskim, wiedziałam, że będzie to wymagało większego nakładu pracy, ale w
rezultacie da większą satysfakcję. Przy
okazji sprawdziłam i pogłębiłam swoje
umiejętności, szczególnie w języku branżowym. Do pracy dołączyłam streszczenie w języku polskim.
- Co stanowiło przedmiot Pani pracy dyplomowej?
- Tytuł pracy to: „Analysis of tourist attractiveness in Scandinavian Countries”.
Praca ma charakter typowo teoretyczny.
Stanowi analizę atrakcyjności turystycznej Skandynawii. Moim promotorem był
mgr Maciej Andrzejewski.
- Dlaczego wybrała Pani taki temat?
- Sugerowałam się wieloma powodami.
Po pierwsze uważam, że region Skan-
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dynawii należy do najbardziej interesujących na świecie - głównie pod względem
walorów przyrodniczych. Interesowało
mnie określenie roli i znaczenia wybranych aspektów atrakcyjności turystycznej
w kształtowaniu popytu w sektorze turystyki przyjazdowej do krajów skandynawskich. Praca ukazuje konieczność wyjątkowej ochrony walorów przyrodniczych w
tym miejscu oraz współpracy pomiędzy
poszczególnymi krajami Europy Wschodniej, Północnej oraz Środkowej. Starałam
się pokazać, że konsekwentna i przemyślana strategia rozwoju tego miejsca prognozuje jego intensywny, zrównoważony
rozwój oraz wzrost zainteresowania ze
strony zupełnie nowych segmentów rynkowych. Skandynawowie znaleźli wiele
atrakcyjnych i godnych naśladownictwa
rozwiązań problemów, z którymi borykają
się inne europejskie kraje – także i Polska. Nie bez znaczenia był fakt, że tamtejsze społeczeństwo egzystuje w kulturze
nieco odmiennej niż nasza, co dodatkowo
zwiększyło mój „apetyt” na poznanie mechanizmów jego funkcjonowania.
- Czy myślała już Pani o przyszłości?
- Jestem pewna tego, że satysfakcjonowałaby mnie dynamiczna praca, wymagająca kreatywności i samodzielności. Myślę,
że idealnie byłoby, gdyby była powiązana
z marketingiem i promocją. Nie jestem w
stanie wyobrazić sobie siebie w biurze
podróży bądź w recepcji hotelowej.
- Jak ocenia Pani studia licencjackie?
- Generalnie mogę powiedzieć, że raczej
spełniły moje oczekiwania. Podobało mi
się, że wykładowcy są nastawieni głównie
na aspekty praktyczne, co czyni zajęcia
ciekawszymi od podobnych na uczelniach państwowych. Innym atutem jest
to, że Uczelnia jest nastawiona na ciągły
rozwój, co stanowi dobre perspektywy dla
studentów. Mam nadzieję, że w obecnym,
dynamicznym procesie rozrastania się
Uczelni nadal najważniejsi dla niej będziemy my - studenci.
rozmawiała Kinga Kotlewska

GOŚĆ NUMERU

Nie mogę zawieść ludzi
rozmowa z Januszem Dzięciołem,
posłem na Sejm RP, studentem WSG

- Panie Pośle, gratulujemy i cieszymy się, że to nasz student
zasiada w ławach sejmowych.
Nie zapytam, co skłoniło Pana do
kandydowania do parlamentu, bo
wystarczy prześledzić Pana dotychczasową działalność społeczną i
zawodową.
- To prawda. Jestem człowiekiem
otwartym, pomagam ludziom, jeśli
mogę pomóc. Chciałbym, żeby ludzie
nie musieli być biedni i żyć w trudnych
warunkach. Od pewnego czasu poddaję się ocenie społecznej. 16 lat pracowałem w samorządzie (byłem komendantem Straży Miejskiej w Świeciu),
przez 6 lat byłem radnym w Radzie
Miasta Grudziądza (w tym przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa oraz
wiceprzewodniczącym Rady Miasta).
Dzięki temu zdobyłem doświadczenia,
które bardzo przydadzą mi się w pracy w Sejmie. Będę walczył o to, aby
wychodzące z parlamentu ustawy były
czytelniejsze dla przeciętnego obywatela, aby było mniej biurokracji.
- Czym szczególnie chciałby Pan zająć
się w Sejmie?
- Ze względu na dotychczasową pracę w straży miejskiej chciałbym pracować w komisji MSWiA. Poza tym
jestem sportowcem, amatorem oczywiście, problemy sportu są mi bardzo
bliskie, więc chętnie pracowałbym w
komisji ds. sportu. Mam świadomość,
że są to dziedziny, na których znają
się wszyscy, więc, gdyby nie udało
mi się tam dostać, wybrałbym komisję sprawiedliwości i praw człowieka

oraz komisję polityki socjalnej. Przez
trzy lata byłem społecznym kuratorem
sądowym. Poznałem wówczas ludzi
tak naprawdę nieprzygotowanych do
życia, którzy nie nadążają za życiem
społecznym. Dla nich chciałbym pracować.
- Z pewnością myśli Pan też o swoim
regionie…
- Przede wszystkim. Jest wiele spraw,
które powinny być załatwione „na wczoraj”, na przykład strefa ekonomiczna w
Grudziądzu, autostrada A1 i trasa S5,
prowadząca do Bydgoszczy, obwodnica Brodnicy… Będę starał się maksymalnie przyspieszyć postępowanie w
tych kwestiach.
- Już dziś jest Pan bardzo popularnym
posłem, często pokazywanym w telewizji…
- Myślę, że to za sprawą Big Brothera,
w którym wystąpiłem i w dodatku zostałem zwycięzcą.
- Udział w reality show pomógł Panu,
czy może zaszkodził w późniejszej
działalności?
- Big Brother to epizod mojego życia,
który już się skończył. Tym niemniej
w dalszym ciągu postrzegany jestem
w jego kontekście. To jest dla mnie
znamię na całe życie. Już się tego nie
pozbędę. Zresztą wcale się przed tym
nie bronię, ponieważ jestem bardzo
sympatycznie odbierany. Ta sympatia
pomaga mi w wielu sprawach, ułatwia
kontakty z ludźmi. Mam jednak nadzie-

ję, że poprzez działalność w Sejmie
wzbogacę swój wizerunek.
- Dla nas jest Pan również studentem
WSG…
- Studiuję zaocznie na III roku socjologii. Właśnie z powodu wyjazdu do Sejmu opuściłem jeden zjazd.
- Wiem skądinąd, że nie zdarza się to
często. Jest Pan, zdaniem wykładowców, bardzo rzetelnym studentem…
- Bo bardzo poważnie traktuję studia.
Jest to dla mnie sprawa priorytetowa.
- Już niedługo otrzyma Pan dyplom licencjata…
- Myślę obecnie o pracy seminaryjnej
na zakończenie studiów. Będzie nawiązywała do Big Brothera jako wydarzenia, które szczególnie interesuje psychologów i socjologów. Powstało na
temat tego programu wiele opinii, do
których chciałbym się odnieść, również
jako jego zwycięzca. Moim promotorem
jest dr Adam Pomieciński.
- Co chciałby Pan przekazać studentom WSG?

Władze WSG gratulują Januszowi Dzięciołowi wyboru na posła

- Jadąc dzisiaj do Warszawy, słuchałem
piosenki Jerzego Połomskiego o tym,
żeby gonić swoje marzenia aż do kresu
życia. Myślę, że to byłoby dobre motto
dla wszystkich ludzi, którzy lubią stawiać sobie cele i chcą je realizować. W
każdym wieku, i młodym i podeszłym,
można osiągnąć sukces. Trzeba tylko
chcieć, nie trzymać się sztampy, być
człowiekiem otwartym dla ludzi. Oni
sami to docenią.
- Trzymamy za Pana kciuki. Życzymy,
żeby powiodło się Panu w Sejmie.
- Mam świadomość, że nie mogę zawieść ludzi.
rozmawiała Elżbieta Szajkiewicz
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Prof. Janusz Łacny

PREZYDENTEM IRU

Po raz pierwszy Polak i jednocześnie wykładowca naszej Uczelni, prof. dr inż. Janusz Łacny został prezydentem Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego
- IRU. Zacznie pełnić tę funkcję 1 stycznia
2008 roku.
Prof. Łacny działa w IRU od kilkunastu lat,
w poprzedniej kadencji był jej wiceprezesem i przewodniczącym Rady Transportu
Towarowego. Od trzech kadencji jest ponadto członkiem zarządu i sekretarzem
generalnym Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.
Poprzez krajowe stowarzyszenia IRU
reprezentuje cały światowy sektor transportu drogowego. Ściśle współpracuje z
Komisją Gospodarczą ONZ dla Europy i
wieloma organizacjami międzynarodowymi, rządowymi i pozarządowymi. Została
utworzona w Genewie w 1948 roku. ObecB-learning (blended learning) to inaczej nauczanie komplementarne (lub
mieszane, hybrydowe), łączące zajęcia
odbywające się w tradycyjnej klasie i w
Internecie. Wykorzystuje zatem zalety
e-learningu i nauczania tradycyjnego.
Zajęcia z jednego przedmiotu realizowane są na sali wykładowej i na platformie zdalnego nauczania. Praca na
platformie ma na celu wspomaganie
procesu uczenia się języka, a nie całkowite zastąpienie tradycyjnych metod.
W wyniku nawiązanej wiosną 2007
współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie staliśmy
się jedyną w regionie uczelnią wykorzystującą kursy zdalne w nauczaniu języka obcego. W czasie wakacji
lektorzy w pocie czoła pracowali nad
stworzeniem kursów języka angielskiego w biznesie w oparciu o podręcznik
Intelligent Business, czego efekty są
widoczne na platformie e-wsg, www.
onte.wsg.byd.pl (obszar Języki obce
- Język Angielski - kurs Intelligent Business - DEMO).
W tej chwili mamy gotowe trzy kursy języka angielskiego ogólnego opracowane na podstawie podręcznika Total English na poziomach elementary (A1),

INTERNETOWA
CZYTELNIA
CZASOPISM

nie skupia 180 członków w 67 krajach.
Prof. Łacny kieruje Katedrą Transportu,
Spedycji i Logistyki na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym WSG. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki
Gdańskiej (tytuł doktora nauk technicznych na tym wydziale uzyskał w 1975
roku), przez wiele lat pracował jako nauczyciel akademicki w kraju i za granicą
(m.in. w Osace w Japonii). W WSG jest
współtwórcą studiów na specjalności „logistyka i transport”. Jako wybitny znawca tej dziedziny doskonale wiedział - w
przededniu naszej integracji z Unią Europejską - jak wielu specjalistów trzeba będzie wykształcić, aby sprostać wymogom
i konkurencji na rynku unijnym. I dlatego
zbudowany przez niego program studiów
już od początku zakłada permanentną
aktualizację i dostosowywanie do potrzeb
gospodarki.

B-learning w WSG

znowu pierwsi!

pre-intermediate (A2) i intermediate
(B1) oraz trzy kursy języka angielskiego w biznesie w oparciu o podręcznik
Intelligent Business na poziomach pre-intermediate (A2), intermediate (B1) i
upper-intermediate(B2).
Od listopada wytypowane grupy studentów w ramach lektoratów biorą
udział w programie pilotażowym, którego celem jest sprawdzenie poprawności kursów, ich działania i wprowadzenia niezbędnych zmian. Każdy z
kursów rozpisany jest na dwie części:
spotkania bezpośrednie (face-to-face)
oraz część zdalną na platformie (Moodle). Każda część zdalna, których w
naszych kursach jest 30, nazywana
jest modułem, na każdy rozdział podręcznika przypadają 2 moduły na platformie.
W każdym kursie znajduje się wprowadzenie dokładnie opisujące jego
założenia oraz sposób oceniania. W
każdym module studenci rozwiązują
quizy (zadania) dotyczące gramatyki,

słownictwa, zadań na rozumienie tekstów pisanych, odnoszące się do treści
podręcznika. Każdy moduł otwarty jest
przez określony przez prowadzącego
zajęcia czas, konieczny do zrealizowania danego tematu. Za quizy rozwiązane na platformie student otrzymuje
punkty, które są sumowane i przeliczane na ocenę zgodnie z przyjętymi
kryteriami. Ocena za pracę na platformie stanowi 40% oceny, którą student
otrzymuje na koniec semestru.
Poprzez pracę na platformie student
ma kontakt z językiem angielskim w
przerwie między kolejnymi spotkaniami
bezpośrednimi. Ma możliwość pracy w
swoim tempie, kontaktu z lektorem na
forum oraz mailowo, a także wykorzystania najnowszej technologii do rozwijania swoich umiejętności językowych.
Praca na platformie nakłania do systematyczności, a tym samym podnosi
efektywność nauczania.

Teraz to możliwe!
Od roku funkcjonują w sieci WycinkiPrasowe.pl,
czyli internetowy substytut czytelni czasopism.
Serwis zawiera kilkaset pozycji z wielu dziedzin,
tytuły specjalistyczne, prasę ogólnopolską i regionalną, a także periodyki typowo studenckie.
Teraz z serwisu można korzystać na naszej
Uczelni, logując się na stronie przy pomocy
komputerów znajdujących się w bibliotece.
Poszukiwanie interesujących haseł odbywa

się na zasadach podobnych do przeglądarek
internetowych, co znacznie ułatwia poszukiwanie potrzebnych materiałów, a przede
wszystkim pozwala oszczędzić czas.
Jako studentka V roku mam przed sobą najważniejszą pracę na studiach, już dziś korzystam z serwisu WycinkiPrasowe.pl, którą polecam każdemu z was. Asia.
O szczegóły pytaj w bibliotece.
www.WycinkiPrasowe.pl
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Fascynująca podróż po Państwie Środka

Mur chinski w Simatai

Największa grota z posągami w Longmen

Przed świątynią buddyjską w Pekinie

Świątynia Konfucjusza w Pekinie

Chiny należą niewątpliwie do najciekawszych krajów świata,
tak pod względem przyrodniczym, jak i przeszłości historycznej
i kulturowej. Piękne krajobrazy Himalajów, Tybetu, Pustyni Takla Makan, wyżyn lessowych, świętych gór buddyzmu i taoizmu
przyciągają stale rosnące rzesze turystów z całego świata. Cesarska przeszłość Państwa Środka, wspaniałe kompleksy pałacowe, grobowce władców kolejnych dynastii, świątynie buddyjskie, taoistyczne i konfucjańskie, groty w skałach wypełnione
tysiącami posągów oraz wiele aspektów tradycji i obyczajów
kultywowanych nadal, mimo przeszkód ustrojowych, czynią go
niezwykle atrakcyjnym nie tylko dla gości, ale także lubiących
podróżować jego mieszkańców. Ten wielki kraj o powierzchni
ponad 9 mln km2 zamieszkuje obecnie ponad 1,3 miliarda obywateli skupionych w części środkowowschodniej, wschodniej i
południowej.
Kiedy odwiedziłem Chiny po raz pierwszy, kilka lat temu, aby
zobaczyć niezwykłe krajobrazy wyżyny pokrytej setkami wapiennych wieżyc (mogotów) w okolicach Guilin, natraﬁłem na
szereg trudności przede wszystkim w porozumiewaniu się z
miejscową ludnością, organizowaniem podróży itp. Teraz było
już znacznie lepiej. Chiny w ostatnich kilkunastu latach zmieniają się bardzo szybko. Poprawia się obsługa turystów, standard noclegów, punktów żywieniowych, udostępnienie obiektów
kulturowych i przyrodniczych, jakość środków transportu. Nadal
jednak, mimo wyraźnej poprawy w zakresie komunikowania się
z ludnością, możemy spotkać się w czasie podróży z trudnościami natury językowej. Chińczycy zwykle nie znają angielskiego, a nasze szanse odczytania czegokolwiek zapisanego
chińskim pismem są żadne.
Ostatnia podróż obejmowała Chiny Północne i Środkowe, a jej
celem było pozyskanie wiedzy i dokumentacji fotograﬁcznej
o najważniejszych obiektach kulturowych tego kraju. Miało to
służyć uzupełnieniu o ten ostatni tak istotny region kulturowy
moich wykładów z historii architektury i sztuki. Do pozostałych
taka dokumentacja została już zgromadzona. Nie trzeba będzie
już z pewnym zażenowaniem informować studentów, że wykład
o tym miejscu oparty będzie tylko na wiedzy z literatury.
Stolica kraju - Pekin (Beijing) przygotowuje się bardzo intensywnie do przyjęcia w przyszłym roku sportowców i ogromnej
rzeszy kibiców z całego świata. Wspaniały kompleks wioski
olimpijskiej, nowe stadiony, efektowne rozwiązania komunikacyjne, renowacja zabytków, wielka dbałość o budowę dobrego
wizerunku tego, liczącego kilkanaście milionów mieszkańców,
miasta to wielkie wyzwanie ostatnich kilku lat. To właśnie od
poznania stolicy rozpocząłem moją podróż po Państwie Środka. Od pewnego czasu trasy moich podróży związane są z
obiektami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa Przyrody i Kultury UNESCO. Tak też było w przypadku tej ostatniej. Obecnie na liście znajduje się 35 obiektów chińskich, mnie
udało się odwiedzić 30% z nich, w tym wiele najważniejszych.
Od Wielkiego Muru, przez Zakazane Miasto, Pałac Letni i Świątynię Nieba w Pekinie, groty buddyjskie z dziesiątkami tysięcy
posągów w Yungang, Longmen i Dazu, świątynie w Chengde,
miasto Konfucjusza Qufu, armię terakotową w Xian, po świętą
górę Taishan.
Wyprawa z Pekinu na Chiński Mur to turystyczny standard, kiedy odwiedza się Badaling. Wybrałem Simatai, położoną o 130
km od stolicy. To oryginalny, nieodbudowywany fragment, nieco
zniszczony, ale pozwalający powędrować jego koroną ponad
10 km. Mur wije się górskim grzbietem z góry na dół i znów
do góry od baszty do baszty, położonych na szczytach. Jest
bardzo gorąco, silne słońce osłabia. Niektórzy z nielicznych
tutaj turystów rezygnują z marszu, za pozostałymi podążają
miejscowi, za mną idzie aż dwójka tubylców. Liczą, że trzeba
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będzie pomóc i za opłatą sprowadzić wycieńczonego turystę
skrótem w dół. Po godzinie daję do zrozumienia, że zawiodą
się, zmarnują dzień, bo zamierzam dotrzeć o własnych siłach
do celu. Nie rezygnują, ale po kolejnej godzinie odstępują ze
smutnymi minami. W każdej kolejnej wieży już z daleka słychać „Cola, beer, cold water”, także i tego nie brakuje już na
tej niezwykłej budowli. Trzeba rzeczywiście przebyć dłuższy
jej odcinek, aby poznać jej tajemniczy charakter.
Zawsze fascynują mnie obiekty skalne tak naturalne, jak i te
wykute w skałach świątynie, grobowce, czy groty wypełnione
posągami. Groty Yungang koło Datongu to zespół 53 grot z
50 tys. posągów z największym 17 m wysokości Buddą, pochodzące z V w. n.e. Posągi, płaskorzeźby, dużo barwnych
zdobień robią kolosalne wrażenie. W Longmen w Luoyangu
skalne ściany dosłownie podziurawione są otworami 1400
grot, w których znajduje się aż 100 tys. posągów od 2,5 cm do
16 m wysokości wykutych głównie nieco później, w VIII w. n.e.
Dalej na południu w Dazu, niedaleko Chongquing, liczącego
około 30 mln mieszkańców, pod skalnym okapem znajduje się
10 tys. wyrzeźbionych postaci, wśród nich 30-metrowy leżący
Budda.

Terakotowa armia

Wielkie wrażenie wywiera przypadkowo odkryta podczas
prowadzonych prac ziemnych w okolicach Xian, licząca już
dziś około 8 000 żołnierzy, armia terakotowa. Takiego właśnie
symbolicznego zabezpieczenia swego grobowca władca zażyczył sobie po śmierci. Odkrywani w dziesiątkach kawałków,
poskładani niczym gigantyczne puzzle, stoją dzisiaj dumni
żołnierze, w długich szeregach ustawionych pod dachami kilku wielkich hal.
Święta góra taoizmu Taishan to niezwykle ważne miejsce
pielgrzymkowe dla wyznawców tej religii. Aby dotrzeć do
świątyni na szczycie, trzeba się mocno natrudzić, chociaż dla
bardziej leniwych pozostaje autobus i kolejka linowa. Pielgrzymka ma pełen wymiar, kiedy wchodzi się na szczyt po 6
600 schodach, pokonując ponad 1000 m różnicy wysokości.
Czasem trudność sprawia nam, kiedy trzeba wspiąć się kilka
pięter w górę, a tutaj aż takie wyzwanie. Kiedy wyruszam w
górę, jest mgła, widoczność tylko na kilkadziesiąt metrów. To
ułatwia decyzję. Nie widać szczytu. Potem już tylko nadzieja,
oparta na słowach pielgrzymów, że jeszcze godzina, jeszcze
pół i będziesz na szczycie. Wreszcie pojawia się upragniona
czerwona, ceglana brama witająca pielgrzymów i nielicznych
turystów. Teraz przejaśnia się, roztacza się piękny widok na
okolicę. Trzeba jeszcze zejść w dół, znowu 6 600 schodów.
Kolana dostają dobrą szkołę, ale czego nie robi się dla ciekawego przeżycia.

W buddyjskiej światyni Chengde

W położonym w pobliżu mieście Qufu urodził się i mieszkał
wielki chiński myśliciel i ﬁlozof, Konfucjusz. Tutaj też znajduje
się jego grobowiec. Ciekawy zespół świątyń, zespół pałacowy
przyciągają zarówno pielgrzymów, wyznawców tej religii, jak i
turystów.
Trzydniowy rejs po rzece Jangcy prowadzi przez Trzy Przełomy, które straciły już nieco ze swej potęgi z powodu piętrzenia
wód rzeki po wybudowaniu tamy, wielkiego przedsięwzięcia
hydrotechnicznego XX wieku. Piękne krajobrazy, słoneczna
pogoda, przełomy o wschodzie słońca, ucieczka od zgiełku
wielkich miast i miła atmosfera na turystycznym statku potwierdzają, że warto taką niedrogą atrakcję sobie zaplanować.
Niewątpliwie kilku dni wymaga poznanie najważniejszych
miejsc w Pekinie z ogromnym kompleksem – Zakazanego
Miasta, położonym w pobliżu Placem Tiananmen, symbolem
stolicy - Świątynią Nieba, Pałacem Letnim, licznymi świątyniami trzech chińskich religii.
Chiny dzisiaj otwarte są na zagranicznych gości, a to, co mają
do zaoferowania może wystarczyć na co najmniej kilka miesięcy podróżowania.
tekst i zdjęcia: Zdzisław Preisner
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ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

ZABYTKOWY GRAJDOŁEK
Jeśli mamy wolny milion złotych, nic
nie stoi na przeszkodzie, aby kupić
zamek. Za tę cenę nie dostaniemy,
co prawda, cuda architektury obronnej podobnej do Malborka, ale możemy wybrać coś z całkiem pokaźnej listy średniowiecznych zabytków
Polski. Czeka nas remont pod okiem
konserwatora zabytków, silnie ingerującego w poczynania nowego właściciela. Jak wygląda starcie wizji inwestorów, interwencji architektów z
koncepcjami ochrony służb konserwatorskich, można było przekonać
się na konferencji „Ochrona Zabytków Architektury Obronnej – Teoria
a Praktyka” w Działdowie.
W dniach 18-20 października, w
malowniczej miejscowości na południu województwa warmińsko-mazurskiego odbyła się konferencja
zorganizowana przez Polski Komitet
Narodowy Międzynarodowej Rady
Ochrony Zabytków ICOMOS oraz
Wydział Architektury Politechniki
Warszawskiej, w której udział wzięli konserwatorzy zabytków, architekci, służby
konserwatorskie, samorządy i inwestorzy
z całej Polski oraz ośrodki naukowe, w
tym Wyższa Szkoła Gospodarki reprezentowana przez wykładowcę WSG, prof.
dr hab. inż. arch. Roberta Barełkowskiego
oraz studentów Marcina Sajdaka i Sambora Mieruszewskiego.

ARCHITEKCI

A KONSERWACJA ZABYTKÓW
tekta proponującego wtłoczenie w zachowane mury pawilonów ze szkła i betonu
oraz zakrycie dziedzińca białą plandeką.
Ta propozycja prezentowana jako negatywny przykład przez dr arch. Marię Lewicką, wzbudziła nie tylko śmiech, ale i
przerażenie uczestników konferencji.
DOBRY INTERES
Rachunek ekonomiczny jest jednak nieubłagany, inwestycje muszą się zwrócić.
Ruiny zamku w Janowcu nad Wisłą według badań Radosława i Huberta Mącików odwiedza corocznie ok. 60 tys.
osób. Ankietowani turyści jako największą atrakcję swojego regionu najczęściej
wskazywali właśnie zamki. Co prawda
88,6% osób widziałoby w zamkowych
murach muzeum historyczne, ale aż
39,5% dopuszcza w tym miejscu powstanie luksusowego hotelu. Ludzie chętnie
zapłacą za spełnienie swoich marzeń,
choć przez jedną noc. Jednak część nabywców kupuje zamki czy trwałe ruiny
tylko jako inwestycje ﬁnansowe, licząc
na duże zyski przy odsprzedaży, kusi
również brak podatków za taką nieruchomość. Czasem udaje się przejąć zabytek
i oddać w ręce miłośników, jak stało się
aktualnie w Działdowie, z kłodzką twier-

dzą obronną czy baterią armatnią w Gdyni Redłowie, a efekty działań takich grup
widać od razu.
PO PIERWSZE NIE SZKODZIĆ
Wśród poruszanych tematów pojawiło się
także pytanie, czy odbudowywać zamki, czy pozostawiać je jako trwałe ruiny.
Przedstawiono historię oraz projekt odbudowy zamku w Poznaniu. Ostatnia
sesja programowa należała do tematyki
fortyﬁkacji z przełomu XIX i XX wieku. Ze
względu na ich monumentalność samorządy nie są w stanie podołać zadaniom
konserwacji. Te najbliżej nas, prezentowane na konferencji, a mało znane, to
Twierdza Toruń, jedna z największych
w Europie. Swoim zasięgiem obejmuje
150 zachowanych budynków i budowli
oraz pierścień murów o długości 22,5km,
który otacza samo centrum miasta. Przypomniano także zasadę „primum non nocere” (z łac.- po pierwsze nie szkodzić),
która pokazuje, że poruszana problematyka jest rozumiana i analizowana od bardzo dawna.
Po konferencji rozgorzała dyskusja na łamach gazet specjalistycznych i forach internetowych. Jedyną szansą na zatrzymanie tego procederu jest z jednej
strony wprowadzenie zmian
prawa i usprawnienia skuteczności działania ochrony,
z drugiej zmiana mentalności
konserwatorów zabytków uważających, że każda ingerencja
z wyjątkiem zabezpieczania
reliktu jest złem. Być może
rozwiązaniem byłoby stworzenie rad konserwatorskich, które pozwoliłyby minimalizować
konsekwencje złych decyzji
kolegów odpowiedzialnych za
wydawanie uwarunkowań. Zakończeniem i podsumowaniem
konferencji ma być spisanie
dokumentu końcowego składającego się z wniosków na wzór
Karty Ateńskiej czy Weneckiej.
Oprócz referatu przyjętego do
publikacji
pokonferencyjnej,
prof. Barełkowski złożył jedną
z propozycji takich wniosków,
dotyczącą budowania lokalnych tożsamości z udziałem
społeczności – w relacji do
zabytków architektury obronnej. Pracuje nad nim powołana
komisja, a jaki będzie miał on
wpływ na zamki i fortyﬁkacje
obronne - pokaże przyszłość.

PRZESZKLONE ŚREDNIOWIECZE
Miejsce rozmów wybrano nieprzypadkowo. W pokrzyżacki
zamek w Działdowie wpisano w
2000 roku nieudaną odbudowę
południowo-wschodniego skrzydła z jego adaptacją na potrzeby
Urzędu Miasta. Nowa substancja
wprowadza dysonans – niezręczny, nieumiejętny kontrast niewyszukanej architektury końca XX
wieku z autentyczną, ceglaną
częścią zabytku. Na konferencji
można się było przekonać, że te
przypadki nie są odosobnione. W
Rynie nowy właściciel przerobił
zamek na hotel, dziedziniec zamieniając na zadaszoną restau- Zamek krzyżacki w Działdowie po adaptacji na Urząd Miasta w 2000 roku
rację, a zbrojownię w kręgielnię.
Znane są też przypadki odbudowy ścian zamków z betonu
komórkowego i tworzenie na zachowanej części obiektu wielkiego lotniska dla helikopterów. I to
wszystko u nas, w Polsce. Część
zamków jest już tak zniszczona
przez nowych właścicieli, że jedynym wyjściem jest wypisać je
z rejestru zabytków. Gmin nie
stać na wykupienie i utrzymanie
takich obiektów. Proceder nadal
trwa, co potwierdzają całkiem
niedawne przypadki – głośna
sprawa ciechanowskiego zamku
i propozycja gdańskiego archi- Jedne z lepiej zachowanych szczytów w Polsce i prawdziwy skarb zamku w Działdowie
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Sambor Mieruszewski

Za siedmioma górami, za siedmioma lasami leży piękna
Kraina Bocianów, a w niej… Tak mogłaby zaczynać się opowieść o ROE w Ełku. Tylko zamiast królewny i krasnoludków
znajdziemy tam studentów i wykładowców. I wcale nie jest
to bajka, bo wszystko dzieje się naprawdę. Tylko odległość
jest prawdziwa. Ełk dzieli od Bydgoszczy wiele kilometrów
(i wciąż nienajlepsze drogi), ale tętno Ośrodka jest dobrze
wyczuwalne i w Ełku, i na Garbarach w Bydgoszczy.
Regionalny Ośrodek Edukacyjny w Ełku przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy obchodzi 5-lecie istnienia, a to
oznacza spory dorobek w działalności dydaktycznej i pozadydaktycznej.
Od trzech lat studenci kształcą się tam na kierunku „turystyka i rekreacja”. Kilka razy w roku przyjeżdżają na wykłady do
Bydgoszczy, ale większość zajęć odbywają u siebie, goszcząc wykładowców macierzystej Uczelni. W Ośrodku odbywają się również konferencje naukowe i seminaria, takie jak
Partnerstwo Lokalne na Rzecz Zatrudnienia i Rozwoju Systemu Edukacji Zawodowej w Powiecie Ełckim. Poradnictwo
Zawodowe dla Młodzieży czy „Wiadomość dla Europy”, fora
oświatowe, kursy i szkolenia, mające na celu aktywizację
społeczności lokalnej.
Szczególne znaczenie ma działalność pozadydaktyczna
studentów. Nie raz pisaliśmy o działalności koła naukowego FUN ECAM, którego członkowie wykonali żmudną inwentaryzację obiektów dziedzictwa kulturowego w powiecie
ełckim i sporządzili ich mapę. Pisaliśmy też o Manufakturze
Aktywności Młodych i aktywności w 14 pracowniach: sportowej, muzycznej, multimediów, tożsamości kulturowej, fotograﬁcznej itp. Studenci współpracują z młodzieżą na Litwie i
w Rosji, przede wszystkim jednak wychodzą z inicjatywą do
mieszkańców powiatu, zapraszając ich na historyczne festyny, inscenizacje i pikniki. Jak sami mówią, poprzez wszystkie
te działania chcą budować i utrwalać korzystny wizerunek
swojej „małej ojczyzny”.
Bardzo starannie przygotowywali się do jubileuszu. Jak wypadł? „Miał być gładki program, który spełniłby oczywiste
funkcje – napisał Dariusz Wasilewski na stronie internetowej
ROE, - a wyszła… soczysta, wybuchowa mieszanka. Bez
wstydu mogę powiedzieć, że aula Ośrodka dawno już nie
była świadkiem tylu uczuć, wzruszeń, zapachu energetycznej młodości. Bliski kontakt z pasją można nazwać kulturą…,
czy myślimy o żywiołowych występach braci Grzybowskich,
występach bardzo ekstrawertycznych, najwyższej emocjonalnej klasy, czy o Mistrzyni Fortepianu, która tak zalśniła
magiczną, twardo-miękką precyzją przy balladzie As-dur
Chopina… Piękny widok, piękna polska kultura, tak nam bliska i tak na co dzień zapomniana… I tu znowu niespodzianka... w pewnym momencie zawitała w nasze progi kultura
romska, akcent udany i chyba potrzebny, bo na drażliwym
polu integracji różnych kultur w Polsce mamy jeszcze wiele
do zrobienia. Takich pereł było więcej… To piękne doświadczenie, dziękuję, że mogłem to przeżyć w Ełku – dzięki Ełkowi i dzięki Bydgoszczy”.
Elżbieta Czerwińska
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Dr MAREK CHAMOT, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa i Filozoﬁi i
ARKADIUSZ BLACHOWSKI, kustosz Muzeum Fotograﬁi zostali za
swoją działalność na rzecz kultury
nominowani przez Express Bydgoski do nagrody Bydgoszczanin
Roku 2007. Przyglądając się pracy
obu panów, nie da się nie zauważyć, że jest ona ich pasją, którą potraﬁą zarazić …
Nominacja na Bydgoszczanina Roku
dla pomysłodawcy Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej (MCh) oraz kustosza Muzeum Fotograﬁi (AB) to ważne
wyróżnienie…

MCh - Dla każdego mieszkańca naszego miasta taka nominacja to wielki
splendor, a - biorąc pod uwagę wielkość
i znaczenie Bydgoszczy jako ośrodka
kulturalnego i naukowego - to zaszczyt
szczególny. Osobiście odbieram tę nominację jako uznanie wysiłku dla całej
społeczności WSG na rzecz promocji
kultury i to nie tylko akademickiej, w
całym jej spektrum. Kandydatura jest
określona personalnie, ale kryje się za
nią wysiłek wielu pracowników naszej
Uczelni na rzecz stworzenia APK, szczególnie dyr. Filipa Sikory. To niestrudzony inspirator bardzo wielu przedsięwzięć.
AB - Nominacja jest na pewno sygnałem,
że to, co robię, a więc upowszechnianie fotograﬁi w jej wymiarze historycznym i artystycznym, promowanie działań bydgoskiego
środowiska fotograﬁcznego, edukacja artystyczna młodzieży szkolnej, a także stworzenie w Muzeum miejsca spotkań artystów
i miłośników fotograﬁi, ma znaczenie w tworzeniu kulturalnego wizerunku naszego mia-

sta, a Muzeum Fotograﬁi staje się ważnym
miejscem na mapie Bydgoszczy.
Co jest Panów siłą napędową? Skąd czerpią
Panowie pomysły i motywację do działań?
MCh - Zanim rozpocząłem pracę w WSG,
miałem już za sobą spore doświadczenie w
pracy naukowej, przede wszystkim w działaniach na polu kultury naszego regionu.
Wieloletnia praca redaktora i publicysty w
„Promocjach Kujawsko-Pomorskich” oraz
realizacja licznych inicjatyw w ramach Klubu
Bydgoskiego umożliwiła mi dobre poznanie
środowiska i w ogóle życia kulturalnego i
naukowego naszego regionu. Kierowanie Instytutem Kulturoznawstwa i Filozoﬁi oraz aktywność w APK w WSG to prawdziwe ukoronowanie moich doświadczeń. Siłą napędową
jest praca z młodymi ludźmi, zawsze inspirująca i mobilizująca do podejmowania nowych
wyzwań. Pomysłowość i motywacja jest chyba po trosze rodzinna, ojciec i teść byli ludźmi
niezwykle aktywnymi i zaangażowanymi w
życie kulturalne miasta. A już stara rzymska
maksyma głosi, że słowa, co prawda, uczą,
ale pociągają przykłady... Ja takie miałem od
wczesnej młodości. Może to niemodne, ale
uczono mnie aktywnego oddawania tego, co
się otrzymało, np. wykształcenia, dzielenia
się wiedzą i pomysłami z innymi. Myślę, że
to jest wystarczająca motywacja.
AB – Od 15 grudnia 2006, kiedy Muzeum
rozpoczęło działalność w nowej siedzibie – w
Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej, jego
drzwi zarówno dosłownie, jak i w przenośni,
nie zamykają się. Mamy już na swym koncie
kilkanaście wystaw autorskich, liczne spotkania z artystami fotograﬁkami, warsztaty fotograﬁczne dla studentów i młodzieży licealnej,
niezliczone lekcje muzealne dla grup szkolnych, a także działania na rzecz środowisk
dysfunkcyjnych. Obok tego Muzeum zajmuje

BYDGOSZCZANIN ROKU 2007 - NOMINACJE

ABY ROZPALAĆ

Mam przyjemność obserwować od dłuższego czasu Panów działania. Nasunęło mi się
porównanie do działaczy realizujących program pozytywistów, którzy własne pasje potraﬁą łączyć z użytecznością społeczną …
MCh - W moim przypadku to pytanie traﬁone prawie w stu procentach, z jedną korektą
- historycznym wzorem dla mnie są nie tyle
warszawscy pozytywiści, ile poznańscy organicznicy. Poznałem ich działalność dogłębnie,
doktoryzowałem się bowiem z dziejów myśli
chrześcijańsko-społecznej w zaborze pruskim. Ruch ten tworzyła rzesza wybitnych
społeczników, dzięki którym tak dobrze Wielkopolska przetrwała trudne pod względem
gospodarczym i kulturalnym czasy. Polska
kultura była dla nich wyznacznikiem trwania
i myślenia o przyszłości. To bardzo aktualne
również dziś.
AB – Aby rozpalać, samemu trzeba płonąć.
Czyż nie tak?
Jak sprawić, by młodym ludziom chciało się
działać, a nie kursować po pubach?
MCh - Przede wszystkim trzeba traﬁć do osób
z potencjałem aktywności społecznej. Nie
wszyscy bowiem w równym stopniu są nim obdarzeni. Druga rzecz to własne zaangażowanie, umiejętność poświęcenia czasu młodym
ludziom. Dziś to nieczęsty komfort. Generalnie
zbyt mało sobie nawzajem poświęcamy czasu.
Po trzecie, liczą się dobre, wartościowe projekty. Dla młodych ludzi niezwykle istotne jest
przekonanie, że się uczestniczy w czymś naprawdę ważnym. Nie można sobie pozwolić na
udawanie, czy na pozory ważności. Wreszcie
trzeba proponować, a nie narzucać. Jeżeli coś
proponować, to do tego mądrze przekonać.

Dr Marek Chamot

Arkadiusz Blachowski

SAMEMU TRZEBA PŁONĄĆ

się ochroną materialnego dorobku fotografów
minionych epok – sprzętu fotograﬁcznego,
aparatów, wyposażenia studia fotograﬁcznego, a także zdjęć. Mamy już sporą kolekcję ciekawych eksponatów. Jak to robię? Z
pewnością pomocne jest moje wieloletnie
doświadczenie w pracy i te 30 lat, które poświęciłem Pałacowi Młodzieży w Bydgoszczy,
zajmując się edukacją fotograﬁczną i ﬁlmową.
A także aktywność, którą mam wpisaną w życiorys. Inaczej już nie potraﬁę.

12

Dwór w Słaboszewku już za nami, Muzeum
świetnie się rozwija. Proszę zdradzić pomysły na przyszłość.
MCh - Projekt Słaboszewko był rzeczywiście wyjątkowo udany, w dużej mierze dzięki
studentom. Obecnie pracujemy nad projektem „Rody związane z Bydgoskim Węzłem
Wodnym”. Współdziałamy z Sebastianem
Malinowskim, kustoszem Muzeum Kanału
Bydgoskiego. Studenci docierają do dawnych
pracowników Kanału Bydgoskiego, spisują
ich relacje, życiorysy, nierzadko bardzo ciekawe. Ocalają w ten sposób od zapomnienia
dziedzictwo duchowe. Robimy to właściwie
jako pierwsi, bowiem ochrona dziedzictwa,
związanego z Kanałem Bydgoskim, czy szerzej z Bydgoskim Węzłem Wodnym, odbywała się dotychczas głównie w wymiarze kultury
materialnej. A przecież Kanał tworzyli ludzie,
całe rody i pokolenia pracowników, bardzo oddanych temu wspaniałemu obiektowi, unikatowemu w skali europejskiej. Z tekstów opracowanych przez studentów powstanie – mam
nadzieję, że już na początku przyszłego roku
- książka, której autorami będą nasi studenci
z WSG. To nie jedyne projekty z zakresu dziedzictwa kulturowego. Młodzi ludzie pochylają
się nad postaciami Ryszarda Bruno-Milczewskiego, Zdzisława Polsakiewicza, Michałowskiego, Józefa Święcickiego. To dużo, ale w
APK nie można poprzestać na małym...
AB – Najbliższe plany Muzeum to stworzenie kolekcji zdjęć Bydgoszczy i jej okolic,
zinwentaryzowanie bydgoskich zakładów
fotograﬁcznych, zarówno istniejących, jak i
tych, których już nie ma – opisanie ich historii
i dorobku fotograﬁcznego. Postaramy się też
wzbogacić ofertę dla „aktywnych”. Planujemy
zakup oświetlenia błyskowego, zorganizowanie stanowiska do makrofotograﬁi, przygotowanie prezentacji i ﬁlmów dydaktycznych o
fotograﬁi. I może jeszcze…
Rozmawiała Agnieszka Puza

FUNDACJA KULTURY

YAKIZA

Fundacja działa w Bydgoszczy od stycznia
2003 r. Etymologia słowa Yakiza (od nazwy
własnej: DJ Yaki) nawiązuje do początków
działalności, kiedy celem było wspieranie
bydgoskiej kultury hiphopowej i artystów
związanych z tym nurtem muzycznym.
Fundacja skupia się na poszukiwaniu i
adaptowaniu przestrzeni klubowo-scenicznych w Bydgoszczy na potrzeby inicjatyw kulturalnych. Od blisko roku bardzo ważnym miejscem dla jej działań jest
Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG,
gdzie, jak dotąd, odbyły się trzy wydarzenia organizowane wspólnie przez Uczelnię
i Yakizę. Planowane są kolejne przedsięwzięcia, które połączą potencjał twórczy
wolontariuszy oraz ich doświadczenie zespołowe z atutami Uczelni.
Od początku, zajmując się pracą na rzecz
środowisk młodzieżowych poprzez organizację wydarzeń artystycznych i ich
wsparcie promocyjne, Fundacja pozyskuje środki na te cele. Od jesieni ubiegłego
roku tworzy cykl imprez kulturalnych pod
hasłem Miasto Alternatyw, który obejmuje
koncerty, wystawy fotograﬁczne, przeglądy teatralne i festiwale ﬁlmowe.
Bydgoska odsłona Międzynarodowego Festiwalu Toﬁfest odbyła się we współpracy
z Akademicką Przestrzenią Kulturalną w
oparciu o kulturalną infrastrukturę Uczelni
i jej doskonałe położenie przy Brdzie. Trzy
dni festiwalowe to wspaniała okazja dla
studentów WSG i mieszkańców miasta, by
zapoznać się z dorobkiem kina niezależnego z całego świata.
Przy okazji warto wspomnieć o dwóch imprezach, które dotychczas pomyślnie zrealizowano w APK, także w ramach cyklu
Miasto Alternatyw. Pierwszą z nich była
wystawa fotograﬁi Roberta Knotha, w 21.
rocznicę wybuchu elektrowni atomowej w
Czarnobylu. Pokazany w Muzeum Fotograﬁi cykl zdjęć (w tym paru honorowanych
nagrodą World Press Photo’2006), był
reportażem z tamtych terenów. Podczas
drugiej imprezy udało się połączyć aranżacje teatralne, wizualizacje i elementy
muzyczne przy stworzeniu widowiskowej
formuły wykładu ﬁlozoﬁcznego. Wydarzenie okazało się sukcesem i dało asumpt
do bardzo owocnej dyskusji światopoglądowej, co szczególnie ucieszyło organizatorów. Najważniejszą bowiem wartością,
wynikającą z tych działań, jest otwieranie
innych na rozmowę, budzenie u odbiorców
spontanicznej radości w kontakcie z różnymi formami sztuki
i stwarzanie przez to
alternatywy dla tzw.
postawy nihilistycznej
pustki.
Innym
strategicznie bardzo ważnym
celem Fundacji jest
13
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AB – Nie mam nic przeciwko odwiedzaniu
pubów – one też są dla ludzi. Uznaje się je
nawet za element krajobrazu kulturalnego
miasta. Dobrze jednak, gdy młodzi ludzie
mają jakąś alternatywę. Będąc inicjatorem
pomysłu warsztatów fotograﬁcznych „Kiedy Bydgoszcz ma 18 lat”, które wspólnie ze
Stowarzyszeniem „Juvenkracja” organizowaliśmy w czasie wakacji, zauważyłem jak wiele
pozytywnych emocji, radości, satysfakcji oraz
kreatywności wyzwolić może samodzielna realizacja tematów fotograﬁcznych pod okiem
doświadczonych fotografów. To wybijanie się
młodych na „artystyczną wolność” jest dla
mnie sukcesem i podziękowaniem za pracę.
Staram się, aby Muzeum Fotograﬁi było miejscem otwartym dla ludzi, myśli, pomysłów,
dla przeszłości i przyszłości. To wszystko
tworzy klimat tego miejsca. Nie sposób tu nie
wspomnieć o Ryszardzie Chodynie – założycielu Muzeum, aktywnie wspierającym nasze
działania oraz o przychylności władz Uczelni,
które dają nam zielone światło, umożliwiając
realizację planów wzbogacania działalności
Muzeum o nowe, ciekawe propozycje.

adaptacja zabytkowego budynku
po dawnej synagodze żydowskiej w
Starym Fordonie na otwarty ośrodek
kultury alternatywnej.
W grudniu 2004 roku Fundacja
Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
przekazała go Fundacji aktem darowizny. Znajduje się on przy ulicy Bydgoskiej 22, a jego stan jest obecnie
katastrofalny. Planowane jest pozyskanie funduszy na adaptację i powołanie w wyremontowanym zabytku miejsca, które służyłoby zarówno
bydgoskiej kulturze, jak i upamiętnianiu synagogi i związanej z nią historii dawnych kultur zamieszkujących
te rejony. Zamierzeniem wspólnym
Yakizy i Uczelni jest wykorzystanie
pomocy doświadczonej kadry naukowej WSG, zwłaszcza Instytutu Architektury i Urbanistyki oraz Instytutu
Kulturoznawstwa.
We współpracy z WSG Fundacja
przystąpiła do Programu Fundacji
im. S. Batorego „Dla Tolerancji”, który pozwolił gronu młodych wolontariuszy
na realizację projektu „Spotkajmy się w
Synagodze”. Projekt realizowany jest od
września do końca grudnia 2007 roku na
terenie dzielnicy Stary Fordon, przy udziale 15-20 młodych osób, uczniów bydgoskich liceów i studentów.
Uczestnicy biorą udział w warsztatach
genealogiczno-historycznych, fotograﬁcznych oraz zajęciach przygotowujących do
rozmów z osobami starszymi. Uczą się
rekonstruowania losów rodzin żydowskich
zamieszkujących dawny Fordon. Inspiracją dla projektu jest też idea odkrywania
wielokulturowej przeszłości miasta. Bardzo ważne jest tu sięgnięcie po opowieści
żywe, które zachowują się we wspomnieniach mieszkańców Fordonu oraz zebranie archiwaliów. Dla Bydgoszczan przygotowany został koncert klezmerski (APK, 17
listopada) i wystawa wielkoformatowych
fotograﬁi rozmieszczonych na wszystkich
10 oknach synagogi.
Podczas zorganizowanego w APK „Spotkania przy Stole” uczestników projektu wraz z
zaproszonymi gośćmi został wyświetlony
reportaż o projekcie. Spotkanie uświetnił
występ zespołu grającego muzykę klezmerską i żydowską MINIORKIESTRA.
Biuro Fundacji mieści się na terenie Wyższej
Szkoły Gospodarki w budynku B, sala nr B5.

STUDENCKIM

PIÓREM

Współczesna historia Polski, zwłaszcza ta sprzed 1989 roku do dziś budzi wiele kontrowersji. Serwisy informacyjne, publicyści, czy też politycy
niemal prześcigają się w serwowaniu opinii publicznej coraz to nowszych faktów i własnych poglądów
na temat wydarzeń z tamtego okresu. Tym bardziej cenne wydaje się
spojrzenie na dzieje naszego kraju
z perspektywy osoby, która miała
okazję śledzić jego historię niejako
z zewnątrz.
Na zaproszenie dr. Marka Chamota,
dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa w Akademickiej Przestrzeni
Kulturalnej WSG gościł dr WITOLD
PRONOBIS, historyk, wieloletni
pracownik naukowy Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu,
dziennikarz i publicysta rozgłośni
Polskiej Radia Wolna Europa oraz twórca centrum dialogu ponadgranicznego w
Marwicach k. Gorzowa Wielkopolskiego.
Jest on autorem prac naukowych z historii Polski (m.in. popularnego podręcznika
„Polska i świat w XX wieku”) oraz licznych
artykułów publikowanych w polskich czasopismach emigracyjnych, a także w prasie niemieckiej i anglojęzycznej.
W APK dr Pronobis wygłosił wykład pt. „Miejsce Radia Wolna Europa w
najnowszych dziejach Polski - reﬂeksje historyka i byłego pracownika rozgłośni”.
Przybyłych na spotkanie studentów kulturoznawstwa i socjologii WSG oraz młodzież
wraz z opiekunami z II Społecznego LO,
III i XV LO z Bydgoszczy powitał dr Marek
Chamot, który wprowadził nas w tematykę
wykładu. Przypomniał, że na Szwederowie
znajdował się specjalny nadajnik, który
miał za zadanie zagłuszać sygnał Radia
Wolna Europa oraz że pracownikiem RWE
był Honorowy Obywatel Miasta Bydgoszczy – Tadeusz Nowakowski.
Następnie głos zabrał dr Witold Pronobis.
Opowiedział o kulisach swojej emigracji
do USA, o tym, jak w maju 1982 roku,
czyli w pierwszym półroczu po wpro-

POLSKIE RADIO WOLNA EUROPA
w najnowszych dziejach Polski
wadzeniu stanu wojennego, otrzymał z
Monachium zaproszenie na konferencję
naukową, dotyczącą zbrodni faszyzmu.
Widząc wojsko na ulicach, wiedząc o
internowaniu kolegów, postanowił wyjechać z Polski. Kilka dni przed wyjazdem,
trzeciego maja w Toruniu odbyła się manifestacja sprzeciwu społeczeństwa wobec stanu wojennego w formie milczącego spaceru po Bulwarze Filadelﬁjskim. Dr
Pronobis wziął w niej udział mimo obawy,
że zostanie wylegitymowany lub aresztowany i będzie musiał zwrócić paszport.
Udało mu się przewieźć przez granicę
liczne materiały, związane z ówczesną
sytuacją w Polsce, m.in. dokładne relacje
ze wspomnianego marszu, które już 17
maja ukazały się w RWE.
Kiedy przybył do Monachium,
okazało się, że konferencja, na którą został zaproszony, w ogóle nie miała mieć
miejsca – był to swoisty pretekst umożliwiający mu tylko przekroczenie granicy.
Na niego czekało stypendium naukowe w
Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku
w Instytucie Józefa Piłsudskiego. Wówczas też dr Pronobis postanowił zrealizować pomysł, który podsunął mu Mirosław
Chojecki, związany z wydawnictwem
podziemnym „Nowa”, a mianowicie napisać prawdziwy podręcznik najnowszej
historii Polski i historii powszechnej, wówczas fałszowanej i manipulowanej przez
władzę.
Do Polskiej Rozgłośni Radia
Wolna Europa Witold Pronobis traﬁł dzięki przypadkowemu spotkaniu ze znajomym – Zdzisławem Najderem, jednym z
dyrektorów RWE, który wówczas realizował w Monachium nową koncepcję stacji
(chodziło m.in. o stworzenie największego archiwum polskiej prasy podziemnej i
rozpowszechnianie zawartych tam treści
za pośrednictwem Radia). Kierownikiem
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archiwum w dziale badań i analiz oraz
redaktorem programów historycznych
RWE został dr Pronobis. W 1986 roku
udało mu się dokończyć podręcznik „Polska i świat w XX wieku”, który ukazał się
równocześnie w dwóch wydawnictwach:
w podziemnym „Nowa” i emigracyjnym
„Edition - Spotkania” (książka-miniaturka,
co ułatwiało kolportaż do Polski). Kilka lat
później okazało się, że również dyrektor
Wojewódzkiego Archiwum w Gorzowie
Wielkopolskim wraz z kolegą nagrywał na
taśmę emitowaną w odcinkach książkę,
przepisywał na maszynie i rozprowadzał
(ok. 2000 egzemplarzy).
Praca w rozgłośni Wolnej Europy wiązała się z ograniczonym kontaktem
z rodziną (całonocne oczekiwanie na połączenie w budce telefonicznej, odgłos
„rozmowa kontrolowana” w słuchawce)
oraz szykanami. Dr Pronobis wspominał,
jak jego młodszy brat, żeglarz uzyskał
zgodę na udział w regatach w Anglii, co
umożliwiło obu spotkanie się. Bratu towarzyszył jednak oﬁcer wywiadu wojskowego, który miał namówić redaktora RWE do
współpracy. Kiedy ten odmówił, rozpoczęły się szykany wobec niego i jego rodziny
(podłożono m.in. ładunek wybuchowy w
samochodzie).
Dr Pronobis podkreślił rolę Polskiej Rozgłośni Radia Wolna Europa w
budowaniu świadomości narodowej, historycznej Polaków oraz wiedzy o tym, co
się działo w kraju i na świecie (powstanie
na Węgrzech, Praska Wiosna). Radio dawało szanse na poznanie i zrozumienie
sytuacji w Polsce, dzięki czemu niewątpliwie przyczyniło się, obok działalności
ks. Popiełuszki, Jana Pawła II, czy ruchu
Solidarność, do przemian w naszym kraju. Ponadto RWE zwane przez „Trybunę
Ludu”, czy „Żołnierza Wolności” „ośrodkiem dywersji ideologicznej” poprzez informowanie opinii publicznej o wielu wydarzeniach wywierało swoisty nacisk na
władzę: kiedy wyemitowano wiadomość
o aresztowaniu Jacka Kuronia, został on
zwolniony, podobnie stało się w przypadku 30 studentów i 4 pracowników naukowych z UMK w Toruniu. Ówczesne władze
dostrzegały zagrożenie ze strony RWE,
dlatego starały się zakłócać jego sygnał
i prowadziły propagandę mającą na celu
ośmieszenie Radia i jego pracowników
(chociażby poprzez karykatury w gazetach).
Wypełniona studentami i licealistami sala APK świadczy o tym, że młodzi
ludzie interesują się najnowszą historią
Polski, chcą ją lepiej poznać i zrozumieć
najchętniej za pośrednictwem osób, które
tę historię kreowały.
Anna Wróblewska
III rok socjologii WSG
Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawstwa

EUROPEJSKIE STUDIA SPECJALISTYCZNE, to największa część Centrum
Europejskiego, którą tworzą Europejskie
studia podyplomowe, Europejskie kursy
i szkolenia, Studia Master oraz zupełnie
nowa forma kształcenia na WSG, którą
będą studia międzynarodowe.
Europejskie studia podyplomowe obejmują obecnie 11 kierunków:
Planowanie i zarządzanie funduszami
europejskimi - wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu wyszukiwania źródeł ﬁnansowania przedsięwzięć w zależności
od typu beneﬁcjenta, przygotowywania i
rozliczania wniosków aplikacyjnych w ramach funduszy strukturalnych oraz zarządzania zespołem projektowym.
Administracja europejska z elementami języka angielskiego w praktyce UE
- propozycja dla wszystkich, których zainteresowania lub wykonywane obowiązki zawodowe łączą się z integracją europejską, ze szczególnym uwzględnieniem
aspektów instytucjonalnych oraz zagadnień prawnych, społecznych i ekonomicznych, a także dla osób, które chciałyby
związać swoją karierę zawodową z instytucjami Unii Europejskiej i są zainteresowane przystąpieniem do konkursu na
urzędnika europejskiego. Program zajęć
obejmuje trzy bloki tematyczne: Integracja europejska, Angielski w Unii Europejskiej oraz Etykieta menadżera.
Edukacja europejska – kierowana
do nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych oraz osób pracujących
z młodzieżą. Program dotyczy historii,
funkcjonowania i przyszłości UE, zagadnień pedagogicznych, kultury europejskiej, połączonych dodatkowo z blokiem
warsztatowym, podczas którego słuchacze nauczą się tworzenia wniosków
aplikacyjnych w ramach programów i
grantów skierowanych do sektora edukacyjnego.
Polsko-Francuskie studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej
- ujęte w dwóch blokach tematycznych, z
których pierwszy dotyczyć będzie oblicza
kulturalnego Europy, natomiast drugi pozwoli słuchaczom kierunku zapoznać się
ze specjalistycznym unijnym słownictwem
i fachową terminologią.

Bankowość i Rynek
Finansowy w Unii Europejskiej z elementami języka angielskiego
– na program kształcenia
składają się zagadnienia
związane z rynkiem ﬁnansowym Wspólnoty oraz
specjalistyczne słownictwo
bankowe.
Samorząd terytorialny i
rozwój lokalny w warunkach Unii Europejskiej
- pozwoli zdobyć wiedzę
w zakresie funkcjonowania samorządu w UE, zarządzania rozwojem lokalnym, marketingu terytorialnego, zarządzania projektami lokalnymi
oraz zasadami funkcjonowania instytucji
międzynarodowych, także kształtowania
wizerunku gminy lub powiatu. Dopełnieniem będzie blok dotyczący ubiegania się
o zewnętrzne środki na rozwój regionalny
i lokalny, przede wszystkim w ramach funduszy strukturalnych.
Studia podyplomowe z zakresu zarządzania ﬁrmą w warunkach Jednolitego
Rynku Europejskiego - nowość na rynku, dla kadry zarządzającej i przedstawicieli reprezentujących sektor małych
i średnich przedsiębiorstw. Słuchacze
zdobędą wiedzę w zakresie funkcjonowania polskich ﬁrm w ramach Jednolitego
Rynku Europejskiego oraz praktycznych
umiejętności aplikowania o środki z funduszy strukturalnych.
Turystyka w UE - umożliwi podwyższenie kwaliﬁkacji zawodowych kadr kierowniczych różnych szczebli i pracowników
przedsiębiorstw turystycznych, wykształcenie specjalistów w zakresie zarządzania
gospodarką turystyczną w administracji
rządowej i samorządowej, przygotowanie
do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa turystycznego oraz uzyskanie
lub podwyższenie kwaliﬁkacji zawodowych personelu i kadr kierowniczych w
hotelarstwie, specjalistów w zakresie administracji i zarządzania hotelarstwem.
Transport, Logistyka i Spedycja w
UE - zagadnienia związane z systemami transportowymi w UE, strategiami
rozwoju i prawem unijnym w obszarze
transportu czy ekonomiką i organizacją
transportu.
Uzupełnieniem bloku europejskiego studiów będą zajęcia w ramach Studiów
podyplomowych w zakresie integracji
europejskiej z elementami języka angielskiego oraz Kultury europejskiej.
Oprócz studiów podyplomowych opracowany został także blok specjalistycznych kursów i szkoleń na kierunkach:
Pozyskiwanie i Obsługa Funduszy Europejskich, Szkolenie w zakresie integracji
europejskiej, Specjalistyczne szkolenie
w zakresie edukacji europejskiej, Specjalistyczny kurs z zakresu słownictwa
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i dokumentacji Unii Europejskiej,
Samorząd w warunkach Unii Europejskiej, Przedsiębiorczość w UE,
Fundusze europejskie dla oświaty,
Prawo gospodarcze w Unii Europejskiej.
Ważną częścią pierwszego ﬁlaru
Centrum Europejskiego im. Roberta Schumana będzie możliwość
podjęcia nauki w wymiarze międzynarodowym. Na bazie Studiów MASTER opracowana zostanie polsko-francuska oferta kształcenia, która
stanowić będzie pierwszy krok do
uruchomienia elitarnego kierunku
Master of European Studies.

EUROPEJSKA

Centrum Europejskie im.
Roberta Schumana przy
Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy powołane
zostało do życia w październiku 2007 r. Do jego celów
należy krzewienie wiedzy
z zakresu integracji europejskiej oraz prowadzenie
działalności w trzech ﬁlarach: Europejskie Studia
Specjalistyczne, Europejska
Sieć Informacyjna, Europejska Przestrzeń Badawcza.

UNIA

Centrum Europejskie im. Roberta Schumana przy WSG

EUROPEJSKA SIEĆ INFORMACYJNA to z kolei drugi ﬁlar nowo powstałego Centrum Europejskiego. W jego
skład weszło Centrum Dokumentacji
Europejskiej (CDE), powołane do życia
decyzją Komisji Europejskiej w styczniu
2007 roku, stanowiące, jak dotąd jeden
z szesnastu ośrodków tego typu na terenie całego kraju, drugi w województwie
kujawsko-pomorskim i jedyny, jak dotąd
w Polsce funkcjonujący przy niepublicznej szkole wyższej. Bydgoskie CDE to
jednak przede wszystkim europejska biblioteka zawierająca oﬁcjalne publikacje
Wspólnot Europejskich, które udostępniane są bezpłatnie zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej w językach
urzędowych UE. Kolejną istotną częścią
Europejskiej Sieci Informacyjnej jest Europe Direct (ED), jedyne w województwie
kujawsko-pomorskim, udzielające informacji i porad, związanych z kwestiami
europejskimi.
Ostatnim, trzecim ﬁlarem Centrum Europejskiego im. Roberta Schumana będzie
EUROPEJSKA PRZESTRZEŃ BADAWCZA, na którą złożą się konferencje, seminaria, moduły szkoleniowe i warsztaty,
a także Europejskie Badania i Analizy
(badanie procesów zachodzących w ramach europejskiego rynku pracy, struktury społecznej czy sfery socjalnej) oraz Europejska Działalność Wydawnicza, której
pierwsze efekty zobaczyć będzie można
już w 2008 w postaci publikacji - „Studia
i analizy Unii Europejskiej”. Aktywność
Centrum zamykać będą konkursy europejskie, na które złożą się „Uniwersytety
Europy”, Życie w Internecie” oraz „Obywatel Europy”, a także programy i granty
europejskie.
Już teraz wszystkich zainteresowanych
problematyką europejską zapraszamy do
współpracy z nami. Osobą odpowiedzialną za kształt i koordynację Centrum Europejskiego im. Roberta Schumana przy
Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy jest
Karolina Marchlewska
centrum.europejskie@byd.pl;

STUDIA

FRANCUSKIE

Miała to być relacja z wakacyjnych praktyk zawodowych
studentów Master Uniwersytetu
Le Mirail, studiów odbywanych
w ramach współpracy francuskiej uczelni z WSG. Większość
z nas wyjechała na praktyki do
Francji, a także do Szkocji i USA.
Wróciliśmy wszyscy bardzo zadowoleni - zdobyliśmy cenne
doświadczenie zawodowe, zrobiliśmy duże postępy w nauce
języka, poznaliśmy odwiedzany
kraj i zawarliśmy nowe przyjaźnie. Chciałem o tym wszystkim
napisać i, zwłaszcza, podkreślić gościnność i opiekę, jaką
nas otaczała ﬁrma Vacanciel
(kierownictwo i personel) w swoich
hotelach we Francji. Jednak, po namyśle, postanowiłem poruszyć inną
kwestię, związaną z wiedzą o Polsce
w odwiedzanych przez nas krajach.
Poniżej przedstawiam to, co zaskoczyło nas najbardziej w relacjach z
obcokrajowcami:

Jak nas widzą za granicą?
skie sieci handlowe obecne w Polsce.
Moje opowiadania o naszym kraju chyba
do końca nie przełamały tych stereotypów. Francuzi dalej uważają nas za zacofany kraj, w którym zarobki wynoszą
100 €. Po kilku miesiącach postanowiłem
zaprzestać tej walki z wiatrakami i zaprosiłem ich do Polski. Jak przyjadą z 500
€ w portfelach, szybko się zorientują, że
Polska to już Europa.
MARTA – pracowała w Les Issambres
na południu Francji.
Niektórzy Francuzi pytali mnie, czy jeździmy dorożkami. Większość była przekonana, że nie posiadamy samochodów. Gdy
mówiłam, że jestem z Polski, byli przekonani, że to gdzieś koło Chorwacji. Każdego piątkowego wieczora organizowano na
plaży pokazy sztucznych ogni. Podczas
jednego z nich usłyszałam, że w Polsce
nie ma fajerwerków. Ale prawdziwy szok
przeżyłam, gdy zapytano mnie, czy w Polsce jemy psy, a Polacy są Żydami.

RADEK – swoje praktyki
odbywał w Port–Fréjus
na Lazurowym Wybrzeżu.
Nie myślałem, że wiedza
Francuzów o Polsce jest
tak nikła. Już pierwszego
dnia usłyszałem w hotelu
„jedz szynkę, bo w Polsce nie ma”. Początkowo
uraziło mnie to, ale szybko zrozumiałem, że większość Francuzów nie wie
nic lub wie bardzo mało o
Polsce. Uważano mnie za
Belga, Skandynawa lub
Holendra. Gdy mówiłem
„je suis polonais”, zaskoczenie było tak wielkie,
jak gdyby Polska nie była
państwem, ale plemieniem
w buszu, a prezydent rezydował nie w pałacu, a pod
palmą. Potem zrozumiałem, że dla Francuzów Europa kończy się na Niemczech, a dalej jest tylko …
Czechosłowacja i Związek
Radziecki. Większość nie
wiedziała, że Polska należy do Unii Europejskiej,
starsi Francuzi byli nawet
przekonani, że u nas jest
stan wojenny. Pracownicy
hotelu tłumaczyli mi, że
supermarket to taki sklep,
gdzie można kupić wiele
produktów. Zaskoczenie
ich było ogromne, gdy zacząłem wymieniać francu-

JOANNA – swoje wakacje spędziła
pracując w Filadelﬁi w Stanach Zjednoczonych.
Gdy odpowiadałam, że jestem „from Poland”, większość reagowała „Aaa Holland.
Yes! I know Holland”. Generalnie Amerykanie nie mają pojęcia, gdzie leży Polska.
Część z nich uważa, że jest to gdzieś w
Afryce, a reszta, jeśli już kojarzy nas z
Europą, to jest przekonana, że językiem
obowiązującym jest rosyjski. Pocieszające jest jednak to, że wiele osób identyﬁkuje nasz kraj z postacią Jana Pawła II. Z
pewnością jest to spowodowane polskimi
korzeniami wielu Amerykanów, których
babcia lub dziadek byli Polakami.
ASIA – podczas wakacji pracowała w
Saint Jean de Minervois we Francji.
Przeżyłam prawdziwy szok, gdy usłyszałam pytanie: czy Polacy mieszkają w
igloo? Większość dziwiła się, że mamy
dostęp do morza, a prawdziwym zaskoczeniem dla nich był
fakt, że posiadamy telewizory.
Nie tylko Francuzi czy
Amerykanie mają mgliste pojęcie o Polsce.
Również na Wyspach
Brytyjskich w dalszym
ciągu pokutuje stereotyp zacofanego kraju.
Daria, która pracowała
w Szkocji usłyszała, że
nadal w Polsce mamy
komunizm. Natomiast
Ola, która wakacje spędziła w Paryżu, dowiedziała się, że w Polsce
nie ma prezydenta, a
krajem rządzi król.

Ewa pracowała w Sainte-Maxime

Myślę, że dużą rolę
w przełamywaniu stereotypów o Polsce i
zmianie jej wizji jako
zacofanego kraju mogą
odegrać młodzi Polacy.
To właśnie my, poprzez
wyjazdy zagraniczne,
rozmowy i nawiązywanie przyjaźni z obcokrajowcami, możemy
przyczyniać się do
wzrostu świadomości i
popularyzowania Polski
w świecie. Być może w
przyszłości wrócimy do
tych właśnie krajów, ale
już nie jako kelnerzy,
ale managerowie.

Radek na praktykach w Port-Fréjus

RADEK JANICKI
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W drodze na Kitzsteinhorn2

GEOGRAFIA

W tym roku Alpy cieszyły się wyjątkowym
powodzeniem wśród naszych studentów.
W lipcu członkowie Sekcji Wspinaczkowej zdobywali najwyższe szczyty w Austrii i we Francji (relacja str. 22-23), we
wrześniu, w nieco innym celu przybyli tam
studenci geograﬁi.

STUDENCI
GEOGRAFII
W ALPACH

AUSTRIACKICH
am Zee, Kaprun, St. Johann). Podczas
niekorzystnej aury daliśmy radę przejść
wąwozem potoku Kaprun, podejść pod
schronisko Walcher położone na wysokości 1890 m n.p.m. i wjechać kolejką na
szczyt Kitzsteinhorn (3203 m n.p.m.).
W przyszłym roku planowane są
kolejne wyjazdy organizowane przez Instytut Geograﬁi i Gospodarki Przestrzennej – najprawdopodobniej odwiedzimy
południową Chorwację lub kolejne państwo alpejskie – Szwajcarię.
Tomasz Kądziorski

Cross-cultural misunderstandings why can’t we understand each other?
A language is a factor that holds a nation
together. It makes us perceive the world in
a certain way, which is reﬂected in grammatical structures, syntax, morphology
and phonetics. Sometimes we forget that
the phrases which sound neutrally for us
may have completely different reception
in other cultures.
Some time ago, General Motors, an American automotive company, had made
a superb, brand-new model of a car under the name of NOVA. Although the car
had perfect properties, it did not sell well
in Spanish-speaking countries of Latin
America. The reason was simple. Nobody
wanted to buy a car which does not go
(literally, no va in Spanish means doesn’t
go). On the other hand, however we may
soon see an example of a car which may
be even more popular among men in Poland, Slovakia, or Czech Republic than
women even though it has been designed
as a vehicle mostly for females. It is going
to be small and have a revolving cockpit
which will enable the driver to park it and
leave it without any stress. But the devil’s
in its name: Nissan PIVO 2 !! (the name
may be an abbreviation of an English
word: pivotal – essential, decisive) but in
Slavonic languages its denotation sounds
different.

We can observe the highest proportion of
misunderstandings reﬂected in a language, behaviour and the interpretation of
signs, or gestures when we compare western languages & cultures to the eastern
ones (Chinese, Japanese or Korean). For
example, in Chinese, to give someone a
clock sounds the same as to visit a dying
parent. That is the reason why we should
avoid giving presents such as watches
with company’s logo to Chinese partners
during business meetings. It is regarded
as inappropriate or even insulting.
Also, in Japanese, the word four is pronounced similarly to the word death. For
these reasons, we will not ﬁnd in malls
any beverages packed in four but only
in three, or ﬁve. Moreover, the Chinese,
the Japanese, or the Koreans do not use
unpleasant and straightforward expressions if the they want to inform us that
they disagree with us, or refuse our proposal. So instead of saying “no” in a direct
way we would rather hear them say “let
me think it over” ,or “it is going to extremely difﬁcult”. Apparently, it gives us some
hope but the truth is different.
Finally, we can spot many “cultural” differences while going on holidays, for example, to Germany or Sweden by car. Poles
have a talent to negotiate the amount of
17

a ﬁne they have been
charged for breaking road
regulations, whereas for
Germans or Swedes that
is simply not negotiable.
In a nutshell, the most essential thing needed to understand
other cultures is just being aware of
their existence. The stronger the feeling is the easier we can get rid of
stereotypes and prejudice, and therefore accept cultural contrast.
Olgierd Rogoziński

OBCE

pobytu pogoda dopisywała, więc udało
się nam zwiedzić: jedną z największych
jaskiń lodowych świata – Eisriesenwelt,
miasto Mozarta, czyli Salzburg, wąwóz
Liechtenstein oraz najwyższy wodospad
alpejski – Krimml (380 m wys.).
Po nieznacznym ochłodzeniu,
kiedy temperatura zeszła poniżej zera, a
w górach spadło 30-50 cm śniegu, zdołaliśmy jeszcze zobaczyć: skocznię narciarską w Bischofshofen, miejscowość
uzdrowiskową Bad Gastein, a także liczne miejscowości turystyczne (m. in. Zell

JĘZYKI

Wyjazd studentów geograﬁi w Alpy austriackie, zorganizowany przez Instytut
Geograﬁi i Gospodarki Przestrzennej,
miał na celu zapoznanie się ze środowiskiem geograﬁcznym niewielkiego fragmentu najwyższego łańcucha górskiego
Europy. Podczas tygodniowego pobytu
odwiedziliśmy kilka ciekawych miejsc na
terenie kraju salzburskiego.
Naszą bazą wypadową była
miejscowość Bruk, położona przy drodze
alpejskiej wiodącej pod najwyższy szczyt
Austrii – Grossglockner (3797 m n.p.m.)
oraz największy lodowiec Alp austriackich – Pasterze. W trakcie pierwszych dni

Glossary
English / Polish
perceive (v.) / postrzegać
reception (n.) / odbiór
an automotive company (adj; n.) / ﬁrma
motoryzacyjna
properties (n. plural) / właściwości
literally (adv.) / dosłownie
females (n. plural) / kobiety
revolving (adj.) / obrotowy
an abbreviation (n.) / skrót
Slavonic (adj.) / słowiański
denotation (n.) / znaczenie, określenie
inappropriate (adj.) / niewłaściwy
insulting (adj.) / obraźliwy
malls (n. plural) / centra handlowe
straightforward (adj.) / bezpośredni
refuse (v.) / odmawiać
a ﬁne (n.) / mandat
in a nutshell (phr.) / w skrócie, w kilku słowach
aware (adj.) / świadomy
get rid of (v.) / pozbywać się
prejudice (n.) / uprzedzenia

JĘZYKI OBCE

Do you speak English, Russian...

Zaczęło się bardzo skromnie. Celem
powstałej w listopadzie ubiegłego
roku Szkoły Języków Obcych przy
WSG było rozszerzenie oferty językowej dla studentów i pracowników,
którym zaproponowano najniższe w
regionie ceny z możliwością rozłożenia płatności na trzy raty. W ubiegłym roku utworzyliśmy cztery grupy
języka hiszpańskiego, trzy grupy
angielskiego, grupę języka angielskiego
w logistyce i transporcie, grupę niemieckiego, francuskiego, włoskiego oraz kurs
certyﬁkacyjny rosyjskiego TELC B2. Zaczęliśmy również prace w Centrostalu i
Izbie Skarbowej, prowadząc tam kursy
rosyjskiego przygotowujące do egzaminu
TELC B2+.
W ubiegłym roku akademickim Szkoła Języków Obcych została licencjonowanym
ośrodkiem egzaminacyjnym TELC. Egzaminy TELC są uznawane i akredytowane
we wszystkich krajach europejskich. Kurs
jest otwarty dla wszystkich. Dla pracowników służby cywilnej jest to obowiązek
- potwierdzenie znajomości języka przez
instytucję do tego uprawnioną, taką jak na
przykład TELC.
Biorąc pod uwagę to, co się dzieje w gospodarce, ogromny rynek wschodni, który
jest cały czas wielkim wyzwaniem dla polskich przedsiębiorców, istnieje potrzeba
organizowania takich kursów dla pracowników ﬁrm i dla każdego, kto myśli wiązać
swoją gospodarczą przyszłość z krajami,
w których język rosyjski odgrywa ważną
rolę.
Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, w bieżącym roku akademickim
zorganizowaliśmy trzy kursy branżowe
języka rosyjskiego w znanych bydgoskich
ﬁrmach oraz kurs - rosyjski w biznesie,
przygotowujący do egzaminu certyﬁkacyjnego w Instytucie Puszkina w Moskwie.
Mamy już za sobą pierwszy egzamin z
udziałem egzaminatorów i obserwatora
TELC. Wszyscy uczestnicy kursu zdali go
z najwyższymi ocenami i otrzymali międzynarodowe certyﬁkaty.
W maju podpisana została umowa między Szkołą Języków Obcych WSG i
Państwowym Instytutem Puszkina w

LINGWISTYKA STOSOWANA
W związku z planowanym nowym
kierunkiem studiów - lingwistyka stosowana, od lutego SZJO organizuje
intensywne kursy przygotowujące do
studiowania na wspomnianym kierunku. Przewidujemy 180-godzinne
kursy języka rosyjskiego i francuskiego od poziomu A0 oraz 120-godzinny
kurs języka angielskiego od poziomu
B1. Wyżej wymienione kursy mogą
być zakończone egzaminem certyﬁkacyjnym.

Moskwie. Trzy razy w roku nasi kursanci mogą wyjeżdżać na wakacyjne kursy
rosyjskiego. Zajęcia odbywają się w grupach międzynarodowych i połączone są
z atrakcyjnym programem kulturalno-dydaktycznym. Z naszej oferty skorzystali
w tym roku również kursanci z zaprzyjaźnionych ﬁrm. W ubiegłym roku byliśmy w
Moskwie dwukrotnie, w maju i lipcu. W
tym roku akademickim spróbujemy wyjechać trzy razy.
Nasze kursy językowe cechuje praktyczne podejście do nauki, której celem jest
efektywna komunikacja w języku obcym.
Sukces kursanta w nauce nie polega na
opanowaniu na pamięć listy słów, ale
na użyciu ich we właściwym kontekście
i sytuacji, na zrozumieniu artykułu w obcojęzycznej prasie, poradzeniu sobie w
banku, na zagranicznym lotnisku, czy w
międzynarodowym towarzystwie. Na zajęciach wykorzystujemy bardzo często
autentyczne materiały, takie jak magazyny, gazety, broszury, materiały telewizyjne i internetowe, stanowiące doskonałe
uzupełnienie podręcznika. Dzięki temu
zapewniamy kontakt z żywym językiem,
uznanym za granicą. Kursy prowadzone
są zarówno przez lektorów polskich, jak i
zagranicznych z przygotowaniem dydaktycznym, posiadających kwaliﬁkacje formalne w postaci certyﬁkatów i dyplomów.
Nasza tegoroczna oferta językowa jest
bardzo bogata. Wszystkie kursy są kursami całorocznymi. Mamy prawie 30 grup
językowych:
- 10 grup języka angielskiego na różnych
poziomach,
- 5 grup hiszpańskiego,
- 5 grup rosyjskiego,
- po jednej grupie j. japońskiego, arabskiego, włoskiego, francuskiego, greckiego.
Prowadzimy siedem kursów biznesowych
dla dużych i znanych ﬁrm z naszego regionu. W najbliższym czasie sﬁnalizujemy
podpisanie umowy z kolejną bydgoską ﬁrmą, w której poprowadzimy kursy językowe dla 50 pracowników. Przygotowaliśmy
również bardzo ciekawą ofertę językową
dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku przy WSG.
W ofercie SzJO znajduje się również język polski dla obcokrajowców. W lutym,
wspólnie z mgr J.K. Słowińskim, prezesem Towarzystwa Przyjaciół Perth w
Bydgoszczy, planujemy dwutygodniowy
kurs języka polskiego dla grupy Szkotów.
Będzie to kurs języka ogólnego z elementami języka branżowego (turystyka, hotelarstwo). Przewiduje się także kurs języka
polskiego dla Chińczyków, pragnących
studiować w naszym kraju.
Zapraszamy wszystkich chętnych do
zdawania egzaminów certyﬁkacyjnych w
naszych ośrodkach TELC, British Council
(egzaminy BEC i PET), ACCUEIL.
Irena Kudlińska
18

NOWOŚCI
W Y D AW N I C Z E

Archidiecezja Gnieźnieńska
w świetle sprawozdań
duszpasterskich 1950-1981
Publikacja jest świadectwem działalności
duszpasterskiej duchowieństwa i świeckich w warunkach
państwa totalitarnego,
stosowanych represji.
spraPublikowane
wozdania mogą służyć jako pomoc nie tylko w opracowaniu dziejów religijnych, kościelnych,
społecznych Archidiecezji Gnieźnieńskiej, ale również w studiach interdyscyplinarnych, szczególnie w historii
porównawczej. Ich przydatność w
sensie pomocy dydaktycznej dla studentów jest nie do przecenienia (ćwiczenia, prace magisterskie). Wybór
źródeł poprzedzony został słowem
wstępnym Prymasa Polski Józefa
Kardynała Glempa.

Archidiecezja Gnieźnieńska w świetle sprawozdań duszpasterskich 1950-1981, wybór źródeł i
opracowanie Kazimierz Śmigiel, Słowo wstępne Prymasa Polski Józefa Kardynała Glempa,
Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007, ss.
494 + 28 il.

Czas wolny – uwarunkowania
społeczno-ekonomiczne
i przyrodnicze
Zamieszczone
w
książce teksty specjalistów nauk społecznych, ekonomicznych
i przyrodniczych są
świadectwem przemyśleń i doświadczeń
naukowych, organizacyjnych i dydaktycznych, umożliwiających rozwój
racjonalnego wykorzystania czasu
wolnego w warunkach przeobrażeń
społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce.

Czas wolny – uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i przyrodnicze, pod red. Kazimierza Ciżkowicza i Marzeny Sobczak, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy,
Bydgoszcz 2007, ss. 256.

Narody w Europie
– tożsamość
i wzajemne
postrzeganie
Wiele
zamieszczonych w zbiorze studiów ma charakter
nowatorski, z jednej
strony ze względu na tematykę wcześniej niepodejmowaną, z drugiej – po

Narody w Europie – tożsamość i wzajemne postrzeganie, pod red. Lecha Zielińskiego i Marka
Chamota, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej
Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz
2007, ss. 508.

Społeczne konteksty
jakości życia
To publikacja niezwykle cenna, potrzebna
i w istotny sposób
uzupełniająca
wiedzę na temat różnych aspektów teorii
i badań nad jakością
życia.
Przedstawia
zagadnienia jakości życia w sposób
ciekawy, kompetentny, wszechstronny i nowatorski. Dotyczy ważnych
zagadnień tak od strony poznawczej,
jak i praktycznej.
Społeczne konteksty jakości życia, pod red.
Stanisława Kowalika, Seria: Społeczeństwo
– gospodarka – kultura, Wydawnictwo Uczelniane
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007, ss. 176.

Geograﬁa a przemiany
współczesnego świata
Wspólnym wyznacznikiem zbioru rozpraw i artykułów tworzących niniejszy tom
jest próba określenia
miejsca i roli geograﬁi
w nauce i społeczeństwie w świetle stanu
jej rozwoju i przemian
współczesnego świata. Istotną kwestią jest zwłaszcza odpowiedź na trzy
pytania: (1) w jaki sposób współczesna geograﬁa rejestruje i interpretuje
przemiany współczesnego świata?
(2) jakie problemy należy podjąć, aby
wzmocnić walory poznawcze i aplikacyjne geograﬁi i jej udział w rozwiązywaniu problemów współczesności?
(3) jak pod wpływem przemian współczesnego świata zmienia się geograﬁa i jej relacje z innymi dyscyplinami
naukowymi?

Uczelnia tętni życiem, zajęcia, kolokwia jedno po drugim, ale studiowanie to nie tylko nauka, to czas
poznawania interesujących ludzi
i poszerzania kontaktów towarzyskich. Studenci Samorządu Studenckiego dali nie raz okazję do
integrowania się podczas licznych
imprez i akcji.
Najpierw odbyły się Otrzęsiny, impreza nie tylko dla studentów I roku,
choć to oni czekali na nią najbardziej.
7 listopada bawiliśmy się wspólnie w
największym bydgoskim klubie Vanila. Przy współpracy z Samorządem
Wydziału Zamiejscowego w Malborku zorganizowane zostały Otrzęsiny
dla studentów z Malborka, jak również Otrzęsiny dla Wydziału Zamiejscowego w Inowrocławiu.
23-25 listopada miała miejsce konferencja dla Samorządów Studenckich
w Malborku, której organizatorem
była WSG oraz MONSSUN pod patronatem Parlamentu Studentów RP.
Liczne wykłady i warsztaty pomogły
odnaleźć się studentom w gąszczu prawnych kruczków, a zdobyta
wiedzy na temat sztuki wystąpień
publicznych oraz budowania silnej
organizacji i kształtowania jej wizerunku ułatwi nam codzienną pracę
na rzecz środowiska studenckiego.
Kultywując tradycję, przypominamy
o takich świętach jak Mikołajki, kie-

Geograﬁa a przemiany współczesnego świata, pod
red. Wiesława Maika, Krystyny Rembowskiej oraz
Andrzeja Suliborskiego, Seria: Podstawowe idee i
koncepcje w geograﬁi, t. 3, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy,
Bydgoszcz 2007, ss. 320.
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WSG

U nas
zawsze
coś się dzieje...

SAMORZĄD

raz pierwszy prezentowaną na gruncie polskim. Dodatkowym walorem
jest wieloaspektowość i interdyscyplinarność publikowanych tekstów, co
jest częstym, choć rzadko realizowanym w praktyce postulatem. Aktualność zaprezentowanej problematyki
skłania redaktorów książki do polecenia jej nie tylko środowisku naukowemu, ale także dziennikarzom, nauczycielom, studentom, uczniom, słowem
– wszystkim zainteresowanym wzajemnym postrzeganiem się narodów
we współczesnej Europie.

dy to członkowie Samorządu
Studenckiego ubrani w stroje Świętego Mikołaja rozdają
słodycze na terenie kampusu.
Organizujemy także uczelnianą Wigilię, podczas której możemy wspólnie śpiewać kolędy
i dzielić się opłatkiem. Prowadzimy
działalność charytatywną, wspierając fundacje, domy dziecka, przedszkola integracyjne, schroniska dla
zwierząt. W okresie zimowym powinniśmy pamiętać o naszych czworonogich przyjaciołach. Zbieramy
koce i zabawki, a także wszystko to,
co studenci o dobrych sercach skorzy są oddać potrzebującym.
Największą akcją prowadzoną tej
zimy będzie pomoc dzieciom z Fundacji Mam Marzenie. Okres świąteczny to chwile spędzone w gronie
najbliższych, czas niezwykle bajeczny i magiczny, to wyczekiwanie
cudu. Pamiętajmy, że od nas zależy,
czy dzieci z Fundacji spełnią swoje
marzenia, czy ten okres będzie dla
nich równie niezwykły jak dla nas.
Na terenie kampusu będą organizowane zbiórki pieniędzy na rzecz
dzieci, planujemy również przeprowadzać aukcje rzeczy oﬁarowanych przez ludzi dobrego serca. To
wszystko już w grudniu. I TY miej w
tym swój udział.
Karolina Kordyaczna

GRANICĄ
ZA

- Witam Cię, Leszku. Na początku
powiedz nam, co studiujesz.
- Nazywam się Leszek Leśniewski
i jestem studentem trzeciego roku
ekonomii na specjalności „logistyka i
transport” WSG. Obecnie w ramach
programu Socrates-Erasmus studiuję w Instytucie Transportu i Telekomunikacji w Rydze na Łotwie.

STUDIA

- Przygotowywałeś się specjalnie do
wyjazdu?
- Tuż przed wyjazdem było sporo
pracy. Przede wszystkim musiałem
w przyśpieszonym terminie zdać
wszystkie egzaminy, a następnie
zebrać i wypełnić dokumentację
oraz nawiązać kontakt z Transporta
un Sakaru Instituts w Rydze. Przy
okazji chciałbym przekazać podziękowania dla Centrum Współpracy z
Zagranicą i Łukasza Jasińskiego za pomoc.
- Co Cię zaskoczyło w Rydze?
- Pogoda! Na dzień dobry przywitał mnie
mróz ok. -20 C oraz śnieg, który utrzymywał się przez około 3 tygodnie.
- Opowiedz o początkach…
- W pierwszych tygodniach musiałem się
zaaklimatyzować. Trzeba było zapoznać
się z uczelnią oraz miastem, sporządzić
indywidualny plan zajęć, załatwić legitymację i zakwaterować się. Płacę 40 łatów
(200 złotych) miesięcznie za hotel nieopodal uczelni. Zatrzymałem się w trzyosobowym pokoju na 4. piętrze, na którym jest
30 pokoi, 2 łazienki i “kuchnia”. Prysznice
znajdują się w piwnicy, gdzie ciepła woda
jest dostępna w godzinach 6.00-11.00 i
18.00-23.00. Jak mnie wszyscy zapewniają, w lipcu ma odbyć się remont budynku, który pamięta jeszcze czasy sprzed
ZSRR.
- A co z posiłkami?
- Na jedzenie nie można narzekać. Obiady kupuję za około 2 łaty w uczelnianej
stołówce, natomiast śniadania i kolacje
przygotowuję we własnym zakresie.
- Jak wyglądają Twoje zajęcia?
- Mam 8 przedmiotów wykładanych w języku rosyjskim: ﬁlozoﬁa, psychologia zarządzania,
marketing, logistyka zagraniczna,
logistyka transportu, środki transportu, korespondencja i dokumentacja, język łotewski. Oprócz
wykładów prowadzone są tzw.
praktyczne zajęcia i seminaria,
na które trzeba przygotowywać
mnóstwo zadań domowych i czytać literaturę. Pod koniec czekają
mnie 4 egzaminy i 4 zaliczenia
na ocenę. Wszystkie przedmioty
zalicza się ustnie.
Zajęcia w TSI prowadzone są w
trzech językach: łotewskim, angielskim i rosyjskim. Na pierw-

Salutē
Привет
Cześć!
szym roku studenci wybierają język wykładowy (największym powodzeniem
cieszy się rosyjski). Studia licencjackie
na specjalności „logistyka i transport”
trwają 4 lata.
System ocen jest inny niż w Polsce.
Obowiązuje skala od 10 do 1, przy czym
10 otrzymuje się bardzo rzadko (coś na
wzór 6+ w Polsce), a do zaliczenia trzeba
otrzymać co najmniej 4.
Tak jak w WSG na ryskiej uczelni funkcjonuje wirtualny dziekanat, biuro karier i
czytelnia wraz z biblioteką (książki i podręczniki można wypożyczać do domu).
Niestety życie studenckie po zajęciach
jest bardzo mało rozwinięte, zresztą na
jego temat nie wypowiem się.
- Co robisz po zajęciach?
- W piątki chodzę na staż - konsultacje do
Latvijas Auto, Schenker, Atek (podziękowania dla prof. Łacnego) i zapoznaję się
z transportem, logistyką i spedycją Łotwy
i Rygi. A tak poza tym, ponieważ soboty
i niedziele mam wolne, staram się dużo
zwiedzać.
- Podoba Ci się Ryga?
- Jak mówią przewodniki jest 8 powodów, dla których warto zwiedzić Rygę.
Po pierwsze Stare Miasto Rygi jest wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO wraz z Katedrą Tumską, Domem Czarnogłowych i Trzema Braćmi.
Poza tym Ryga to stolica secesji, stylu
archtektonicznego, który można spotkać
na każdej ulicy miasta. Muzyka i sztuka
widoczne są na każdym kroku, począwszy od ulicznych grajków, poprzez liczne
muzea, aż po Operę Narodową. Jest to

drugie pod względem wielkości miasto
targowe Europy, gdzie kupimy wszystko
od kawioru i 10 rodzajów kiszonej kapusty po luksusowe samochody, perfumy
oraz odzież Diora i Versace. Budownictwo sakralne to 150 kościołów, kaplic, synagog, cerkwi, katedr, bazylik i soborów.
Ryga tonie w zieleni, a najciekawszymi
miejscami są: ZOO, ogród botaniczny,
Mezapark, las Biekrniki. Ryga to miasto
byłego ZSRR, o czym przypomina nam
na przykład brat bliźniaczy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (ten w Rydze nie
jest zabytkiem). Inne ciekawe miejsca to:
Aqua Park, Park Etnograﬁczny, plaże w
Juramla, Wieża Telewizyjna (niemal jak
Wieża Eiffela), piramidy Kongresu (prawie jak paryski Luwr).
- Jakich rad udzieliłbyś osobom, które planują wyjazd do Łotwy na program S-E?
- Oto moje TOP-10 dla przyszłych Erasmusów w Rydze:
1) jest bardzo sucho i trzeba dużo pić,
aby się nie odwodnić, nawet do 2 litrów
napojów dziennie;
2) internet i komputery dostępne są w
uczelnianej czytelni;
3) zakupy robimy w marketach RIMI i SUPERNETTO, bo najtaniej;
4) dzielnica, w której znajduje się Uczelnia, nie cieszy się najlepszą opinią i lepiej po 23.00 samemu nie wychodzić,
ale w sumie Ryga to bezpieczne miasto;
5) wszędzie porozumiemy się po angielsku, rosyjsku i łotewsku;
6) do Polski dzwonimy z budek telefonicznych, zakupiwszy kartę 5+ (2h rozmowy);
7) ceny w Rydze są dość wysokie: jogurt
- 0,5 łata, 1,5l wody – 0,6 łata, 1kg pomarańczy – 0,7 łata, piwo – 0,3 łata,
paczka papierosów – 0,2 łata; 1łata =
5,7 złotego;
8) wszędzie możemy płacić kartą bankomatową z Polski (żadne prowizje nie są
pobierane);
9) pogoda jest bardzo zmienna, zima bardzo słoneczna z mrozami do -30˚C i
obﬁtymi opadami śniegu, wiosna deszczowa i wietrzna;
10) tradycyjnych potraw posmakujemy w
restauracji Pielemieni XL (pierogi,
solanka, bliny) oraz na targowisku
centralnym (chleb kminkowy, sery,
ryby, przysmaki w occie).
- Czy jesteś zadowolony z wyjazdu?
- Tak, oczywiście. Jedno jest pewne:
dzięki studiom w ramach programu
Socrates-Erasmus w 100% poznamy państwo, w którym przebywamy.
Polecam wyjazd. Nie ma się czego
obawiać. To wspaniałe doświadczenie. Piszcie: leonzawodowiec@o2.pl.
Z przyjemnością pomogę rozwiać
wszelkie wątpliwości.
rozmawiała Kinga Kotlewska
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UDZIAŁ WSG W IMPREZACH

Punkty

Narciarstwo mężczyzn

33

Futsal (eliminacje wojewódzkie)

1

KLASYFIKACJA OGÓLNA
1.Uniwersytet Warszawski

2142

2. Politechnika Gdańska

1984,5

3. Politechnika Warszawska

1972

4. Politechnika Śląska Gliwice

1966

5. Politechnika Wrocławska

1667,5
1656

Ergometr mężczyzn

45

6. Uniwersytet Gdański

Biegi przełajowe mężczyzn

35

7. UMCS Lublin

1616

Siatkówka kobiet (elim. strefowe)

41,3

8. Uniwersytet Szczeciński

1486

9. Uniwersytet Wrocławski

1474

10. Politechnika Łódzka

1444

Pływanie K (elim. i awans do ﬁnałów) 41

....

Pływanie mężczyzn (elim. woj.)

1

Tenis stołowy kobiet

38

Tenis stołowy mężczyzn

28

Koszykówka mężczyzn

38

....

Piłka nożna

35

30. UKW Bydgoszcz

SUMA PUNKTÓW

336,3

23. UT-P Bydgoszcz

980

....
28. WSG Bydgoszcz

819
756

SPORT

XXIV Mistrzostwa

Dodatkowo w roku akademickim
2006/07 nasi studenci zdobyli:
• złoto na 24. Uniwersjadzie w Bangkoku w siatkówce kobiet
(5 studentek WSG)
• brązowy medal Akademickich Mistrzostw Polski w kick-boxingu
• złoto Akademickich Mistrzostw
Świata w wioślarstwie na Litwie
(3 studentów w ósemce ze sternikiem)
• trzecie miejsce w Regatach na morzu
o Puchar księcia Alberta w Monaco
• brąz Akademickich Mistrzostw Europy
w wioślarstwie (Francja) – 4 studentów
w czwórce bez sternika
• ﬁnaliści Młodzieżowych Mistrzostw Świata
(3 studentów w ósemce ze sternikiem)
• wyjazd na Mistrzostw Świata seniorów
w wioślarstwie (1 student w czwórce
bez sternika)
• srebro Akademickich Mistrzostw Europy
w wioślarstwie (Francja) – (2 studentów
w dwójce podwójnej)
• srebro Akademickich Mistrzostw Świata
w wioślarstwie (student w dwójce podwójnej wagi lekkiej)

KLASYFIKACJA
1. WSPiZ Warszawa

427,3

2. WSFiZ Białystok

389

3. WSG Bydgoszcz

336,3

4. WSHiP Warszawa

324

Wioślarze WSG zawsze w czołówce

Imprezy, w których udział brała reprezentacja KU AZS Wyższej Szkoły Gospodarki,
nieliczone do klasyﬁkacji z powodu niewystarczającej liczby uczelni niepublicznych:
narciarstwo kobiet, snowboard kobiet i
mężczyzn, szachy, brydż, aerobik sportowy, biegi przełajowe kobiet, wspinaczka sportowa kobiet i mężczyzn, karate
shotokan, jeździectwo, wioślarstwo, kolarstwo górskie mężczyzn.

WSG trzecią siłą

V Sejmiku Akademickiej Kultury Fizycznej. Organizator - Zarząd Główw niepublicznych w Polsce ny Akademickiego Związku Sportowego - zaprosił do udziału działaczy
W dniach 18–20 października br. w i członków Klubów Uczelnianych AZS
Warszawie odbyła się Centralna Inau- z całej Polski.
guracja Sportowego Roku Akademic- Najbardziej spektakularną i wyczekiego 2007/08, połączona z obradami kiwaną przez wszystkich częścią
ceremonii było podsumowanie XXIV
Mistrzostw PolRektor Kazimierz Marciniak (pierwszy z prawej) odbiera nagrodę za III miejsce
ski Szkół Wyższych oraz Mistrzostw Polski
Typów Uczelni,
które rozegrane
zostały w roku
akademickim
2006/07.
Przez scenę Teatru Buffo, gdzie
odbywało
się
wręczenie nagród, przewinęło się prawie 60
przedstawicieli
21

zwycięskich szkół, którym udało się
zająć miejsca medalowe.
Na podium stanął - jako jedyny przedstawiciel szkół woj. kujawsko–pomorskiego - prof. dr Kazimierz Marciniak,
prorektor ds. kształcenia Wyższej
Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
Wraz z delegacją Klubu Uczelnianego AZS–WSG odebrał nagrodę za zajęcie trzeciego miejsca w klasyﬁkacji
szkół niepublicznych. Lepsze od nas
okazały się tylko WSPiZ Warszawa
oraz WSFiZ Białystok. Typ szkół niepublicznych jest najliczniej reprezentowany ze wszystkich – rankingiem
objęto aż 111 uczelni.
WSG zajęła również 28. miejsce
w klasyﬁkacji generalnej XXIV Mistrzostw Polski Szkół Wyższych na
223 uczelnie ujęte w klasyﬁkacji.
UT-P Bydgoszcz wywalczył 23. miejsce, UKW Bydgoszcz – 30., a UMK
Toruń – 44. miejsce.
Szymon Nowicki

SPORT

Pierwsza lekcja
survivalu

Sobota, godzina 10.00 na pętli autobusowej nr 58 w Smukale oﬁcjalnie
rozpoczyna działalność Sekcja Survivalu WSG. Sześć osób, chcących
przeżyć interesującą przygodę i nauczyć się kilku ciekawych rzeczy, a przy
okazji popracować nad swoją kondycją
ﬁzyczną.
Pierwszy rajd to zaledwie 7 km wzdłuż linii brzegowej Brdy od pętli autobusowej
do mostu na wysokości Bożenkowo Zdroje i powrót drugą stroną rzeki. Siedem
kilometrów będących rozpoznaniem, co
na przyszłość należy zabrać ze sobą, co
zostawić w domu i jak się ubierać.
Rajd rozpoczyna się od kilku pompek,
tak, aby każdy mógł poczuć, ile sprzętu
ze sobą zabrał i ile będzie musiał dźwi-

gać. Następnie 2 km marszobiegu do właściwego miejsca startu. Tam zaczyna się
przedzieranie przez liczne zarośla, momentami zapadanie się po kostki i kolana
w błotnistej mazi. Po przejściu kilku metrów wszyscy mają już mokre buty, skarpety i wybrudzone błotem spodnie, ale nikt
nie narzeka. Wszyscy gęsiego podążają
za prowadzącym, który stara się wybierać
trasę tak, aby była jak najtrudniejsza i bagnista, bo taki był plan pierwszego rajdu.
Każdy z uczestników bez większego problemu przedziera się przez zarośla, więc
pada polecenie znalezienia sobie kija, który będzie towarzyszył w marszu. Nie jako
podpórka, raczej jako dodatkowe utrudnienie zajmujące ręce w przedzieraniu się
przez zarośla. Miejscami jest naprawdę
grząsko i dwóch uczestników wpada po
same pośladki w bagno. Pozostali, którzy
nie mieli tej „przyjemności”, pomagają im
się wydostać. Wcześniejszy balast w postaci kijów znajduje teraz zastosowanie.
Na zakończenie 3,5-godzinnej
wyprawy
szybka kąpiel w Brdzie,
aby obmyć się z błota,
pamiątkowe zdjęcie i
powrót na przystanek
autobusowy. Wszyscy,
mokrzy i zmarznięci,
wracają z uśmiechem,
umawiając się na kolejny rajd. Tym razem
znacznie dłuższy, ale
równie ciekawy.
Mateusz Kujawa

Srebro wioślarek w Mistrzostwach Świata
Dwie nasze studentki – Kinga Kantorska i Katarzyna Wołna – startowały w I Mistrzostwach Świata w Wioślarstwie Morskim. Razem z Anetą Bełką, Kariną Mazurowicz i
Pauliną Górską, koleżankami z klubu LOTTO Bydgostia WSG Bank Pocztowy wywalczyły srebrny medal. Pierwsze miejsce zajęły Niemki, trzecie – Irlandki.
Rywalizacja odbywała się na dystansie 6,65 km. W ostatniej chwili, ze względu na
pogodę, organizatorzy skrócili trasę z ośmiu kilometrów. W regatach udział wzięło 600
zawodniczek i zawodników z szesnastu krajów.

ALPY 2007
Wyprawa Sekcji Wspinaczkowej WSG
w składzie:
Wojciech Bross, student I roku LiT
Marcin Radzikowski, student IV roku TiR
Łukasz Zieliński, student II roku IiE
Jacek Ostrowski, kierownik wyprawy, instruktor wspinaczki sportowej
Cel wyprawy: Mont Blanc (4807 m) drogą
od Col du Midi
Cele pomocnicze (aklimatyzacyjne): w
Austrii - Fuscherkarkopf (3336 m), Grossglockner (3789 m), we Francji - Pic Lory
(4086 m) oraz Barre des Ecrins (4101m).
AUSTRIA – WYSOKIE TAURY
Z Bydgoszczy wyjechaliśmy 31 lipca 2007.
Na miejscu w Austrii dowiedzieliśmy się, że
dobra pogoda ma się utrzymać tylko przez
dwa kolejne dni, więc nie zastanawiając
się długo podjęliśmy decyzję o wyjściu z
samego rana na Fuscherkarkopf (3336 m).
Droga na szczyt wiedzie przez kocioł polodowcowy, następnie przez przełęczkę i w
końcowej fazie granią prowadzi aż na sam
wierzchołek. Tam zrobiliśmy pamiątkowe
zdjęcia i cieszyliśmy się wspaniałymi widokami. Jako drogę zejściową wybraliśmy
wariant łatwiejszy, który wcale nie okazał
się taki łatwy i przyjemny, jak pisano o nim
w naszym przewodniku.
Naszym kolejnym celem jest Grossglockner (3789 m), najwyższy szczyt Austrii. Na
samym początku musimy zejść 200 m w
dół na lodowiec Pasterze, na którym już
w rakach i z czekanem w ręku maszerujemy wzdłuż lodowca. Po minięciu trzeciego
żlebu schodzimy z lodowca i dalej, dobrze
oznakowanym szlakiem, zmierzamy do kolejnego lodowca - Hofmannskees. Po chwili
odpoczynku ponownie wkładamy raki i zaczynamy lodową wspinaczkę przez mocno
spękany i ostro nachylony lodowiec, który
prowadzi nas aż do schroniska Erzherzog-Johann-Huette (3454 m). Postanowiliśmy,

Dzięki współpracy ze Sport & Business Foundation oraz Instytutem Marketingu i
Zarządzania Sportem, Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSG przygotowuje studia podyplomowe „Marketingowe zarządzanie sportem”.
Podstawowym celem studiów jest kreowanie postaw innowacyjnych i profesjonalnych w zarządzaniu organizacjami sportowymi. Poprzez wykłady i spotkania prowadzący zajęcia będą przygotowywać uczestników do pracy w instytucjach sportowych, nastawionych na maksymalizację zadowolenia grupy docelowej – kibiców
sportowych, oraz nawiązywania współpracy z przedsiębiorstwami zainteresowanymi inwestowaniem w sport. Studenci poznają także reguły wykorzystania sportu w
działaniach promocyjnych, co ułatwi im przyszłą pracę w działach marketingu ﬁrm.
Marketingowe zarządzanie to proces twórczego kierowania organizacjami, polegający na maksymalizacji potencjału obiektów sportowych, rzetelnej współpracy z partnerami oraz zaspokajaniu potrzeb odbiorców produktów i wydarzeń sportowych.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Marketingowe zarządzanie sportem” i państwowy tytuł zawodowy „menedżer sportu”.
Marzena Bogdanowicz
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Wycof z Grossglocknera 140 m przed szczytem

ZOSTAŃ MENEDŻEREM SPORTU!

W drodze na Masyw Ecrins

FRANCJA – MASYW ECRINS
Naszym kolejnym przystankiem była francuska miejscowość Ailefroide, z której
podjechaliśmy na parking pod schronisko
Cézanne (1874 m). Prognoza pogody
była zadowalająca. Przez dwa dni miało
być słonecznie, a następnie tylko deszcz
i deszcz. Decyzja zapadła bardzo szybko.
Teraz albo nigdy. Po niecałych dwóch godzinach marszu doszliśmy do pierwszego schroniska Glacier Blanc (2550 m), a
następnie do kolejnego schroniska Ecrins
(3170 m), w którym zaplanowaliśmy nocleg.
Po przybyciu na miejsce zostaliśmy odprawieni z kwitkiem. Prowadzący schronisko
nie chciał dać nam noclegu tłumacząc, że
jest to możliwe tylko przy wcześniejszej
rezerwacji. Schronisko Ecrins posiada
117 miejsc, zapełniona była niespełna połowa… Nie pozostało nam nic innego jak
powrót do Glacier Blanc, w którym nie było
żadnego problemu. Nazajutrz wstaliśmy
bardzo wcześnie (było jak zwykle ciemno),
o godz. 4:00 wyszliśmy ze schroniska i w
świetle czołówek pomaszerowaliśmy w
kierunku naszych czterotysięczników. O
wschodzie słońca byliśmy u podstawy naszych szczytów.
Droga przez lodowiec, nachylony pod kątem 20-35 stopni, wiodła licznymi zygzakami i trawersami. Po drodze mijaliśmy wiele
szczelin lodowych, przez niektóre przeskakiwaliśmy. Około 9 rano stanęliśmy na
przełęczy, od której na szczyt prowadziła
wąska, eksponowana grań, pokryta częściowo lodem. Trudności wspinaczkowe
sięgały III stopnia w skali UIAA, więc przez
całą grań wspinaliśmy się tradycyjnie, zakładając przeloty i budując stanowiska. Takie rozwiązanie było bardzo czasochłonne, ale bezpieczne. Bezpieczeństwo było
przecież naszym priorytetem.
Kiedy stanęliśmy na szczycie Pic Lory
(4086 m), pogoda zaczynała się psuć.
Nadciągające ciemne chmury wymusiły na nas odwrót mimo już tak bliskiego
wierzchołka głównego – Barre des Ecrins
(4101 m). Na końcówce grani, tuż przed
zejściem na przełęcz, dopadła nas burza
z opadem śniegu. Później śnieg zamienił
się w deszcz, widoczność zmalała do 50
m. Byliśmy jednak w dobrej sytuacji, gdyż
na lodowcu widniały ślady, po których bez
większych trudności zeszliśmy do podnóża

Ekipa na szczycie Mont Blanc (4807 m)

że w tym schronisku przenocujemy, a następnego dnia rano wejdziemy na szczyt.
W nocy nastąpiło załamanie pogody, rozszalała się burza i napadało 15 cm świeżego śniegu. Pomimo to zdecydowaliśmy się
zaatakować Grossglockner. Początkowo
wszystko szło bardzo dobrze, lecz po dojściu do sięgającego 40 stopni lodowego
nachylenia, stanęliśmy bezradni. Lity lód
był przykryty dywanikiem świeżego puchu,
w żaden sposób niezwiązanym z lodem.
Dalsza wspinaczka była zbyt niebezpieczna, więc zrobiliśmy „wycof” do schroniska.
Taką samą decyzję podjęła dwójka wspinaczy z Czech oraz dwójka Polaków, którzy również próbowali zdobyć szczyt.

góry. W schronisku zawitaliśmy o godzinie
21:00. Przez 17 godzin spełnialiśmy nasze marzenia o wejściu na nasz pierwszy
czterotysięcznik. To był naprawdę ciężki i
wyczerpujący dzień.
FRANCJA – MONT BLANC
Ostatnim naszym przystankiem okazała
się miejscowość Les Houches, z której zaatakowaliśmy nasz główny cel - Mont Blanc
(4807 m). Zrezygnowaliśmy z pierwotnego
planu wejścia od Col du Midi ze względu
na duże zagrożenie lawinowe. U góry napadało przeszło 60 cm świeżego śniegu,
co przy nachyleniu lodu dochodzącym do
60 stopni stwarza duże prawdopodobieństwo zejścia lawiny. 10 sierpnia pojechaliśmy do Chamonix, żeby w siedzibie przewodników alpejskich sprawdzić prognozy
pogody dla masywu Mont Blanc. Wynikało
z nich, że przez 3 dni będzie idealne okno
pogodowe. Ciepło i słonecznie oraz, co
najważniejsze, bez jakichkolwiek opadów.
Zatem ruszyliśmy. Kolejką linową z Les
Houches wjechaliśmy na 1800 m, gdzie
niedaleko górnej stacji kolejki znajduje się
stacja popularnego TMB, czyli Tramway
du Mont Blanc, którym dojechaliśmy do
ostatniej stacji Nid d’Aigle (2372 m).
Na tej wysokości jest już około 30 cm śniegu. Nie oglądając się zbytnio za siebie,
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wyruszamy w kierunku pierwszego schroniska. Przy Tête Rousse (3167 m) odpoczywamy tylko chwilkę i idziemy przez
bardzo eksponowaną i tylko częściowo
ubezpieczoną grań do schroniska Goûter
(3782 m). Tam jemy kolację i zamawiamy
śniadanie na godzinę 1:30. O godzinie
19:00 lądujemy w śpiworach i próbujemy
zasnąć. Czeka nas bardzo ciężka noc, dla
niektórych bezsenna z powodu bardzo niskiego ciśnienia, jakie panuje na tej wysokości. Wstajemy o godzinie 00:30. Oprócz
nas jeszcze około 150 osób zamierza
wejść na szczyt.
Na Mont Blanc prowadzi od schroniska
tylko jedna ścieżka. Wspaniały widok, gdy
patrzy się na migające światełka, poruszające się niezliczonymi zygzakami w jednym
kierunku. Podczas marszu niejednokrotnie
byliśmy zmuszeni wyprzedzać wolniejsze
zespoły, co było bardzo wyczerpujące,
gdyż wyprzedzaliśmy po nieubitym śniegu. Nogi zapadały się w tym białym puchu
powyżej kolan.
Prognozy sprawdziły się w 100%. Przez
cały czas było bezchmurne niebo i około
godziny 7:00 zobaczyliśmy wschód słońca. Na szczycie Mont Blanc stanęliśmy
w komplecie przed godziną 9:00. Byliśmy
bardzo szczęśliwi…
Tekst i zdjęcia: Łukasz Zieliński

KALENDARIUM

Gościem honorowym spotkania był prof.
Witold Orłowski, który poruszył kwestie
szans na fundamentalne reformy w Polsce. Ponadto dyskutowano na temat
praktyki bankowej w obrocie zagranicznym, szkoleń doﬁnansowywanych z funduszy UE, specyﬁki rynku hiszpańskiego,
francuskiego oraz brytyjskiego.

Studenci architektury na warsztatach
Lipiec 2007
Tym razem warsztaty projektowe odbyły
się w Kamieniu Pomorskim, nosiły nazwę
„Miasto-Marina” i miały międzynarodowy
charakter. Naszym studentom „architektury i urbanistyki” towarzyszyli niemieccy
koledzy z Alanus University w Alfer/Bonn,
a pracami kierowali wykładowcy obu
uczelni: prof. Lech Zimowski, prof. Marek
Nowak i mgr inż. Roman Pilch. Powarsztatową ekspozycję odwiedzili architekci z
Bawarii i Wielkiej Brytanii. Studenci zostali
zaproszeni do udziału w kolejnym turnieju
planistycznym w tym mieście, w ramach
przygotowań do Mistrzostw Europy Północnej w Żeglarstwie w 2009 roku.
Weszli na Mont Blanc i nie tylko
Lipiec 2007
W 20-dniowej wyprawie w Alpy pod kierownictwem Jacka Ostrowskiego wzięła
udział kilkuosobowa grupa studentów
WSG. Szerzej str. 22-23

z najwybitniejszych ﬁlozofów francuskich
(zajmuje się współczesną teorią sztuki),
popularyzator ﬁlozoﬁi polskiej we Francji
(zwłaszcza szkoły lwowsko-warszawskiej).
Polską naukę reprezentowali m.in. Jan
Wileński z UJ oraz ks. prof. Andrzej Bronk
z KUL. Motywem przewodnim konferencji
była wzajemna relacja wiedzy naukowej i
potocznego doświadczenia ludzkiego, wymagająca badań interdyscyplinarnych w
dziedzinie ﬁlozoﬁi psychologii, informatyki
oraz teorii sztucznej inteligencji.
Wyjazdowe spotkanie Europe Direct
20-21 września 2007

Kiedy Bydgoszcz ma 18 lat…
27 sierpnia 2007
Tym razem młodzi miłośnicy fotograﬁi
mieli okazję doskonalenia swoich umiejętności podczas warsztatów, zorganizowanych przez Muzeum Fotograﬁi przy WSG
i Stowarzyszenie „Juwenkracja”. Owocem
pięciodniowej pracy była wystawa fotograﬁczna, prezentująca Bydgoszcz widzianą
oczami jej młodych mieszkańców.

Przedstawiciele działającego przy WSG
Europe Direct wzięli udział w Speciﬁc
Training Seminar for the Europe Direct
Information Network w Brukseli. Celem
spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele Ośrodków Komisji Europejskiej
Europe Direct z 27 krajów UE, było podsumowanie osiągnięć roku poprzedniego
i określenie zadań na rok następny. Nasi
reprezentanci mówili o efektach swoich
działań, o współpracy z najważniejszymi
podmiotami województwa, o warsztatach
i szkoleniach i wielu innych inicjatywach,
które wyróżniają ich w kraju.

Już po raz drugi studenci kulturoznawstwa
i socjologii WSG samodzielnie redagowali
OFFicjalne Wydawnictwo Festiwalu Prapremier Bydgoszcz 2007. Zaangażowanie
naszych studentów w obsługę prasową tak
ważnego wydarzenia teatralnego jest dla
nich szczególnym wyróżnieniem. Zasłużyli
na nie już w ubiegłym roku podczas prasowej obsługi Festiwalu. Organizator, Teatr
Polski im. H. Konieczki zaprosił ich również
do współpracy nad innymi projektami teatralnymi.
Dyplomy Master po raz drugi
28-29 września

Klub Eksportera w WSG
26 września 2007

Wiedza naukowa a wiedza potoczna
5-6 września 2007
W naszej Uczelni odbyła się międzynarodowa konferencja ﬁlozoﬁczna Scientiﬁc and Common Knowledge: The Big
Divide, zorganizowana we współpracy z
Uniwersytetem w Nancy oraz francuskim
Narodowym Centrum Badań Naukowych
– Archives Poincaré. Konferencja stanowiła część międzynarodowego projektu naukowo-badawczego pn. „Wiedza
naukowa a wiedza potoczna”. W gronie
gości z Francji był Roger Poulvet, jeden

Po wakacyjnej przerwie z inicjatywy Dyskusyjnego Klubu Reportażu w APK WSG
odbyła się projekcja ﬁlmu dokumentalnego „Wojownik”, najnowszej produkcji
HBO Polska, a następnie spotkanie z
reżyserem ﬁlmu, Jackiem Bławutem oraz
bohaterem dokumentu, wielokrotnym mistrzem świata w kick-boxingu, Markiem
Piotrkowskim. Dyskusja ze znanym sportowcem rozpoczęła akcję społeczną pod
hasłem „Wstań i walcz!”, mającą na celu
wsparcie i inspirowanie do działania młodych ludzi, którzy znaleźli się w trudnej
sytuacji życiowej.
Studenci dla Festiwalu Prapremier
Bydgoszcz 2007
29 września 2007

Letnia Szkoła Reportażu i Dokumentu
19-25 sierpnia 2007
Twórcy międzynarodowego festiwalu CAMERA OBSCURA we współpracy z WSG
zaprosili licealistów i studentów z Polski i
zagranicy, zainteresowanych twórczością
ﬁlmową, do udziału w warsztatach Letniej
Szkoły Reportażu i Dokumentu. Uczestnicy, podzieleni na małe zespoły, realizowali samodzielnie ﬁlmy dokumentalne lub
reportaże na temat Bydgoszczy. Powstałe
prace prezentowane były na specjalnym
pokazie w APK WSG.

Dyskusyjny Klub Reportażu wznawia
działalność
27 września 2007

Wystąpieniem kanclerza Krzysztofa Sikory na temat „Model Uniwersytetu III
generacji – strategia rozwoju WSG” rozpoczęły się w naszej Uczelni obrady Kujawsko-Pomorskiego Klubu Eksportera,
poświęcone rynkom Europy Zachodniej.
24

Już po raz drugi studenci Master Uniwersytetu Le Mirail w Tuluzie, odbywający
studia w Bydgoszczy w ramach współpracy francuskiej uczelni z WSG, bronili prac
dyplomowych, których zwieńczeniem jest
otrzymanie dyplomu Master (magisterium) francuskiej uczelni. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej, prof. Laurent
Barthe nie krył zadowolenia z rosnącego
z roku na rok poziomu prac, w których
studenci wykazywali nie tylko wiedzę, ale
także umiejętność operacyjnego zastosowania jej w praktyce.

Msza święta na nowy rok akademicki
30 września 2007
Władze, pracownicy oraz studenci WSG
wzięli udział w inaugurującej nowy rok
akademicki mszy świętej, która odbyła się w kościele pw. Świętej Trójcy. W
swoich wystąpieniach doc. Krzysztof Sikora, kanclerz WSG oraz proboszcz, ks.
dr Bronisław Kaczmarek podkreślili wagę
współpracy Uczelni z paraﬁą, zapraszając studentów i mieszkańców dzielnicy do
współdziałania.

darka i biznes, nowoczesne technologie
oraz kultura i sztuka. Ta różnorodność
tematyczna wzbudziła zainteresowanie
szerokiej publiczności – od najmłodszych
po seniorów Uniwersytetu III Wieku.
Frontem do rzeki
5-6 października 2007

Światowy Dzień Turystyki w WSG
11 października 2007

Inauguracja Roku Akademickiego
1 października 2007
W wypełnionej po brzegi sali koncertowej
Filharmonii Pomorskiej odbyła się inauguracja Roku Akademickiego 2007/2008.
Szerzej str. 2-3.
Instituto Piaget a WSG
1-2 października 2007
Z roboczą wizytą gościli w WSG przedstawiciele Instituto Piaget z Portugalii z
panią prezydent uczelni, Marie Françoise
Rover Cruz na czele. Podczas spotkań z
władzami i pracownikami naszej Uczelni
dyskutowano m.in. na temat umowy bilateralnej w ramach programu Erasmus,
wspólnych warsztatów dla studentów
obydwu uczelni i wymiany wykładowców.
Instituto Piaget istnieje od 1993 roku, posiada ﬁlie w siedmiu miastach Portugalii.
Współpraca z WSG obejmuje dwa kierunki - architektura i urbanistyka oraz turystyka i rekreacja.
See digital differently
4-5 października 2007

Instytut Gospodarki Regionalnej i Lokalnej
WSG jest organizatorem cyklu seminariów
pn. „Bydgoszcz nad Wisłą, Brdą i Kanałem
Bydgoskim. Wczoraj, dziś i jutro”, mającego
na celu promocję walorów przyrodniczych i
kulturowych miasta i regionu, związanych
z położeniem w specyﬁcznym systemie
hydrograﬁcznym oraz popularyzację idei
rewitalizacji Bydgoskiego Węzła Wodnego. Seminaria poświęcone były tematom:
„Idea przywracania rzeki miastu. Miasto
frontem do rzeki”, „Historyczne związki
miasta z rzeką”, „Aktywizacja rzek i rewitalizacja terenów nadrzecznych”, „Rzeka i jej
dziedzictwo” oraz „Rola i znaczenie rzeki
dla współczesnych potrzeb miasta”.
Po raz drugi w Malborku…
6 października 2007
…padło słowo „ślubuję” podczas uroczystej inauguracji Roku Akademickiego na
Wydziale Zamiejscowym WSG w Malborku, który wkroczył w drugi rok działalności. Szerzej str. 2-3.
Bezpieczny transport drogowy
8 października 2007

To tytuł seminarium, które zostało zorganizowane przez Muzeum Fotograﬁi przy
WSG i ﬁrmę Canon. Seminarium towarzyszyła prezentacja najnowszych systemów
druku kolorowego i czarno-białego, sprzętu
oraz idei centralnego systemu zarządzającego środowiskiem druku i kopii na uczelni
oraz rozliczania płatności w oparciu o elektroniczną legitymację studencką.

Studenci Master Uniwersytetu Le Mirail w
Tuluzie, odbywający studia w Bydgoszczy
w ramach współpracy WSG z francuską
uczelnią, przebywali we Francji na „Grze w
przedsiębiorstwo”. Podczas tygodniowych
zmagań w międzynarodowych grupach
francusko-malezyjsko-polskich zarządzali
wirtualnym przedsiębiorstwem (tym razem
była nim stworzona przez nich restauracja). Najlepsi wrócili do kraju z pucharem
zwycięzcy.

Katedra Transportu, Spedycji i Logistyki
WSG oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizowały branżową konferencję, inaugurującą ogólnopolską akcję „Bezpieczny
transport drogowy”. W czasie obrad mówiono o bezpieczeństwie w przewozie
osób i bagażu, o metodach i sposobach
mocowania przewożonych towarów oraz
o barierach rozwoju polskiego transportu.
Studenci Master wyjechali do Francji
8-13 października 2007

Nasza Uczelnia była, wspólnie z Międzynarodowym Centrum Kultury i Turystyki
„Kujawy i Pomorze”, inicjatorem Międzynarodowego Wieczoru z okazji Światowego Dnia Turystyki. W spotkaniu wzięli
udział mieszkający w Bydgoszczy studenci z 20 krajów świata, którzy z tej okazji
przygotowali występy artystyczne.
Karykatura Antywojenna
w Galerii nad Brdą
12 października 2007

W Galerii nad Brdą została otwarta pokonkursowa wystawa XIII Międzynarodowego
Przeglądu Karykatury Antywojennej, która
dotarła do Bydgoszczy dzięki współpracy
partnerskiej Bydgoszczy z serbskim miastem Kragujevac. W konkursie wzięło
udział 256 artystów z 40 krajów. Wśród
nagrodzonych prac palmę pierwszeństwa
zdobyła karykatura autorstwa Jesse Ribeiry z Brazylii.
Biznes i gospodarka
12 października 2007
„Jak skutecznie motywować ucznia do
nauki – rozwijanie umiejętności uczniów
poprzez metody aktywizujące” to temat
seminarium szkoleniowego zorganizowanego przez Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSG w ramach
cyklu „Biznes i gospodarka”. Szkolenie
poprowadziła Anna Jaranowska, trener i
konsultant ﬁrmy Concret.
Po raz pierwszy w Inowrocławiu
13 października 2007

Dni Nauki
5-6 października 2007

Mszą świętą celebrowaną przez arcybiskupa Henryka Muszyńskiego w kościele pw. Ducha Świętego rozpoczęła się
pierwsza inauguracja roku akademickiego Wydziału Zamiejscowego WSG w Inowrocławiu. Szerzej str. 2-3.

Wzorem lat ubiegłych WSG była organizatorem Dni Nauki, obejmujących ponad
50 imprez popularno-naukowych w kilku
blokach tematycznych: człowiek i społeczeństwo, turystyka i przyroda, gospo25

Bydgoszcz Jazz Festival
17-20 października 2007

Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG
była współorganizatorem 5. Festiwalu Jazzowego w Bydgoszczy. Jako gospodarz
jednego dnia festiwalowego zorganizowała koncert Agi Zaryan, czołowej wokalistki
jazzowej, cenionej również poza granicami kraju. Nie dziwi fakt, że tego dnia APK
przeżywała prawdziwe oblężenie. (fot. Marek Hofman)
O transporcie w woj. kujawsko-pomorskim
19-20 października 2007
WSG, samorząd województwa oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP były organizatorami konferencji
pn. „Infrastruktura transportowa szansą i
barierą rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego”. Dyskusje panelowe dotyczyły wykorzystania środków UE, transportu miejskiego, kolejowego i śródlądowego.

Krajeński Ośrodek Regionalny WSG w
Więcborku i Urząd Miejski były inicjatorami Pleneru fotograﬁcznego „Jesień w
Więcborku”, podczas którego młodzi fotograﬁcy z WSG pod opieką Arkadiusza
Blachowskiego, dyrektora Muzeum Fotograﬁi, utrwalali na kliszy najciekawsze
zakątki miasta.

Więzienne Warsztaty Artystyczne
23-26 października 2007

Bizutage na Masterze
26 października 2007

Cztery pory roku nad Notecią
24 października 2007

Gościem WSG był Peter Underwood, pisarz brytyjski, który wygłosił u nas dwa
wykłady: „Queen Victoria and her world”,
przeznaczony dla uczniów szkół średnich
oraz „A short history of English literature”,
którego wysłuchali w oryginale studenci
bydgoskich uczelni.
Grand Press Photo 2007
20 października 2007

Jubileusz ROE WSG w Ełku
26 października 2007

W Galerii nad Brdą mieliśmy okazję oglądać najlepsze fotograﬁe prasowe, nagrodzone w konkursie miesięcznika „Press”
– Grand Press Photo 2007.

Pięć lat temu powstał w Ełku Regionalny Ośrodek Edukacyjny WSG, placówka
mogąca poszczycić się dziś dużym dorobkiem nie tylko w zakresie kształcenia,
ale także w działalności kulturalno-społecznej w regionie. Szerzej str. 11

III Gra w Przedsiębiorstwo WSG
21-22 października 2007

Aż 18 zespołów wzięło udział w trzeciej
Grze w Przedsiębiorstwo, zorganizowanej
we współpracy z PHT „BRDA”. Tym razem tematem konkursu było: EURO 2012

Jesień w Więcborku
26-28 października 2007

Z inicjatywy działającego przy WSG
Muzeum Fotograﬁi oraz Bydgoskiego
Stowarzyszenia Artystycznego zostały
zorganizowane Więzienne Warsztaty Artystyczne dla osadzonych w Zakładzie
Karnym we Włocławku. Zajęcia odbywały
się w trzech grupach tematycznych: plastyczna (sztuki wizualne), literacka i fotograﬁczna.

Noteć jest szczególną pasją Ireny Bednarskiej, artystki fotografa, która od kilkunastu lat podpatruje i utrwala na kliszy
otaczający ją świat, w szczególności
przyrodę. Ulubiona rzeka stała się tematem zorganizowanej w WSG wystawy
„Cztery pory roku nad Notecią”. Irena
Bednarska mówi, że zawsze stara się
swoją pracą sprawić przyjemność tym,
których fotografuje. Dodajmy, że sprawia
także przyjemność tym, którzy jej prace
oglądają.

Peter Underwood o Wielkiej Brytanii
19-22 października 2007

riola Nalazek, Przemek Oleksyn, Monika Buchholz) przyznali swoją nagrodę. Była nią statuetka „Superreportaż”,
którą wykonała Monika Buchholz.

a strategia marketingowa PHT BRDA. Do
ﬁnału zakwaliﬁkowało się pięć drużyn,
złożonych ze studentów angielskiej specjalizacji TiR „kompetencje językowe w
turystyce”, specjalności „język angielski w
gospodarce” na kierunku „ekonomia”, studiów Master Uniwersytetu Le Mirail, odbywanych w WSG oraz uczniów VIII LO
w Bydgoszczy. Zwyciężył zespół Lyon, w
składzie: Bartosz Wiśniewski, Yuliya Hayduchok, Marek Tuczapski i Jakub Kołek,
który w październiku 2008 wyjedzie w
nagrodę na międzynarodową edycję konkursu na Uniwersytecie Le Mirail w Tuluzie, a przedtem wykona płatny projekt dla
PHT BRDA.

Warsztaty Reportażu
26 października 2007
W ramach Międzynarodowego Festiwalu Reportażu i Dokumentu Telewizyjnego CAMERA OBSCURA w APK
WSG odbyły się Warsztaty Reportażu,
poprowadzone przez Andrzeja Fidyka,
znakomitego dokumentalisty, autora
kilkudziesięciu ﬁlmów dokumentalnych. Jeśli chodzi o sam Festiwal, po
raz pierwszy w czteroletniej historii Festiwalu studenci kulturoznawstwa WSG
(w skład jury weszli: Marta Tarkowska,
przewodnicząca, Agata Cyganek, Ma26

Zaczęło się od odgadywania przysłów
francuskich, potem były konkursy z
nagrodami i wiele innych atrakcji. Tak
w skrócie przebiegały Otrzęsiny, po
francusku „bizutage”, którym studenci II roku studiów Master Uniwersytetu Le Mirail w Tuluzie (odbywanych
w WSG) poddali świeżo upieczonych
studentów Master 1 (pierwszy rok). Po
raz pierwszy w imprezie uczestniczyli
wykładowcy francuscy – prof. Laurent
Barthe, dyrektor studiów Master w Polsce i dr Paul Pichon.
Student WSG mistrzem Polski
27-28 października 2007
Marcin Muziński, student I roku TiR został
Młodzieżowym Mistrzem Polski w podnoszeniu ciężarów. Na zawodach w Opolu
pobił swój rekord życiowy w podrzucie w
kategorii 105 kg, uzyskując ostatecznie
wynik 338 kg. Brawo i gratulacje!
W darze dla Martyrii
28 października 2007

W kościele Matki Boskiej Królowej Męczenników w Fordonie odbyła się Ogólno-

polska Inauguracja Roku Akademickiego
z udziałem władz bydgoskich uczelni.
Mszy świętej przewodniczył bp Jan Tyrawa, ordynariusz diecezji bydgoskiej. Podczas uroczystości doc. Krzysztof Sikora,
kanclerz WSG przekazał dla Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego Martyria obraz - Wizerunek Matki
Bożej Pięknej Miłości.

bluesowych w Polsce. Tegoroczna edycja
oferowała zróżnicowany program od country bluesa przez boogie i urban blues
do blues-rocka w wykonaniu czołówki polskich zespołów, w tym najlepszych grup z
regionu kujawsko-pomorskiego.

Plakat Młodych
29 października 2007

W Toruniu i Bydgoszczy odbywał się V
Międzynarodowy Festiwal Filmowy TOFIFEST, na którym zaprezentowano ponad
500 ﬁlmów z 46 krajów świata. W Bydgoszczy współorganizatorem imprezy była
Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG.

APK WSG wraz z Pałacem Młodzieży w
Bydgoszczy zaprosiły nas na PLAKATrozmÓWKI, czyli na wystawę i dyskusję o
kondycji współczesnego plakatu z udziałem znawców tej dziedziny sztuki. Wystawa prezentowała prace nadesłane na cztery edycje Ogólnopolskiego Młodzieżowego
Biennale Plakatu PLAKAT MŁODYCH.
Radio Wolna Europa
30 października 2007
„Miejsce Radia Wolna Europa w najnowszych dziejach Polski – reﬂeksje historyka
i byłego pracownika rozgłośni” – to temat
wykładu, który wygłosił dr Witold Pronobis, historyk UMK, dziennikarz i publicysta Radia Wolna Europa. Szerzej str. 14
Audiencja u Prymasa Polski
3 listopada 2007

TOFIFEST
9-11 listopada 2007

Z okazji XXVI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w APK WSG odbyło się spotkanie
z ks. Piotrem Pawlukiem, duszpasterzem
młodzieży i kapelanem kaplicy sejmowej
w Warszawie. Spotkanie, zatytułowane
„Przyjrzyjcie się powołaniu swojemu”, połączone było ze spektaklem „Zraniony Pasterz” oraz koncertem ewangelizacyjnym
Wspólnoty „Posłanie” z Torunia.
Targi Młodych w Inowrocławiu
15-17 listopada 2007
Konkursy wiedzy o Europie i o Inowrocławiu, warsztaty salsy i cha cha, prezentacje multimedialne, pokazy Karate Shotokan, Muay Thai, kolportaż „Regional
Geographic”, wystawa zdjęć robionych
przez młodzież z zakładu poprawczego w
Szubinie, wystawa prac studentów architektury WSG Bydgoszcz - to tylko niektóre atrakcje, jakie nasza Uczelnia przygotowała dla odwiedzających Targi Młodych
w Inowrocławiu.
Spotkajmy się w Synagodze
17 listopada 2007

Otrzęsiny 2007
7 listopada 2007

E-nauczanie? B-nauczanie?
20 listopada 2007

Wspaniała zabawa, konkursy z nagrodami
i wiele innych atrakcji czekało studentów I
roku na dorocznych Otrzęsinach. Wszystko to za sprawą starszych roczników WSG,
które dołożyły starań, aby nowicjusze szybko zintegrowali się ze społecznością akademicką. Miejscem integracji był Klub Vanila w Bydgoszczy.

Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych rozpoczął cykl wykładów pt. „E-nauczanie? B-nauczanie?”, poświęconych
nauczaniu na odległość – uwarunkowaniom prawnym, problemom i wyzwaniom
dla e-learningu i b-learningu. Wykłady prowadzi prof. dr hab. Jerzy Maria Mischke,
dyrektor ONTE, członek-założyciel Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego.
Szerzej o b-learningu w WSG str. 7

WSG była współorganizatorem VI Bydgoskiego Festiwalu Bluesowego, który
na stałe wpisał się do kalendarza imprez

Jacek Doroszenko w Galerii Debiut APK
22 listopada 2007

XXVI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
14 listopada 2007

Prof. dr hab. Gabriel Wójcik, Rektor Senior i doc. Krzysztof Sikora, kanclerz WSG
uczestniczyli w audiencji u ks. kardynała
Prymasa Polski Józefa Glempa. Rozmowa dotyczyła m.in. powstania i działalności Wydziału Zamiejscowego WSG w Inowrocławiu, mieście rodzinnym Prymasa.

VI Bydgoski Festiwal Bluesowy
8-10 listopada 2007

nej problematyce biznesowej studenci i
wykładowcy uczestniczyli w spotkaniach z
czołowymi przedstawicielami biznesu i nauki: Markiem Goliszewskim, prezesem Business Center Club, który wygłosił wykład
„Perspektywy rozwoju gospodarki – szanse
absolwentów”, oraz Kamilem Cebulskim,
najmłodszym milionerem w Polsce, który
przedstawił temat „Myśleć jak milionerzy”.

W APK przy WSG dokonano zamknięcia
projektu „Spotkajmy się w Synagodze”,
zrealizowanego przez Fundację Kultury
Yakiza. Szerzej str. 13

Bliskie spotkania z biznesem
21-22 listopada 2007
Podczas dwudniowej imprezy, poświęco27

W Galerii Debiut działającej w ramach
Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej WSG
otwarta została wystawa malarstwa Jacka
Doroszenki pt.”Z katalogu Behringera”.
Jacek Doroszenko studiował architekturę
wnętrz na Politechnice Białostockiej oraz
malarstwo w ASP w Krakowie. Obok malarstwa zajmuje się sztuką nowych mediów oraz muzyką - komponuje i realizuje
dźwięk na potrzeby komercyjnych projektów internetowych oraz własnych projektów artystycznych. Prezentacji jego prac
towarzyszyła projekcja multimedialna.
Centrum Europejskie
22 listopada 2007
Wykładem prof. dr. hab. Andrzeja Zybertowicza nt. „Projekt IV RP a Unia Europejska”
zainaugurowana została działalność Centrum Europejskiego im. Roberta Schumana przy WSG. Szerzej o Centrum str. 15
II Kongres Zamówień Publicznych
23-24 listopada 2007
Wydział Społeczno-Ekonomiczny WSG
oraz Polski Związek Rzeczoznawców Zamówień publicznych były organizatorami II
Kongresu Zamówień Publicznych. Obrady
kongresu podporządkowane były tematowi: „Edukacja obsługi procedur gwarancją
poprawienia ﬁnansów publicznych”.
Dobrze wyszkolony samorząd
23-25 listopada 2007
Na Wydziale Zamiejscowym WSG w
Malborku odbyła się konferencja szkoleniowa „Dobrze wyszkolony i silny samorząd – doskonała wizytówka uczelni”, w
której wzięło udział 120 osób. Poza naszą
Uczelnią reprezentowane były: Międzyuczelniane Ogólnopolskie Stowarzyszenie Studentów Uczelni Niepublicznych,
Parlament Studentów RP, Lubelska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Gdańska
Wyższa Szkoła Humanistyczna.

