2
fot. Daniel Bethke

AGLOMERACJE MIEJSKIE
W STRUKTURZE OSADNICZEJ KRAJU I REGIONU
Konferencja na ten temat odbyła się w
Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy w dniach 5–7 grudnia 2007 r. Organizatorem był Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej WSG.
Tematyka konferencji zyskała znaczny
odzew w kraju, o czym świadczy najlepiej
liczba uczestników w trakcie 3-dniowych
obrad (ok. 180 osób) i liczne referaty o
zróżnicowanej problematyce, wygłaszane
przez przedstawicieli środowisk naukowych, planistycznych i samorządowych.
Problematyka obrad nawiązywała do dyskusji, jakie toczyły się w przeszłości i toczą
się obecnie na temat roli aglomeracji miejskich w rozwoju naszego kraju i kształtowaniu struktury osadniczej. W czasie
obrad stwierdzono, że zmiany systemu
politycznego i gospodarczego, otwarcie
granic i włączenie w struktury europejskie
to czynniki, które kształtują nowe uwarunkowania rozwojowe dla Polski. W rozwoju
naszego kraju większą niż dotąd rolę odgrywać będą strefy wysokiej koncentracji
działalności społecznej i gospodarczej, a
więc duże miasta, które wraz z otaczającymi strefami wpływu stanowią główne
węzły systemu osadniczego. Istotnym
celem strategii rozwoju Polski jest zatem
zwiększenie konkurencyjności polskiej
przestrzeni poprzez rozbudowę potencjału aglomeracji miejskich.
W trakcie konferencji przedstawiono w
referatach i dyskusji następujące zagadnienia:
1. rola aglomeracji miejskich w przekształcaniu i integracji polskiej przestrzeni
w XXI wieku,
2. polskie aglomeracje miejskie w przestrzeni europejskiej,
3. nowa polityka przestrzenna i regionalna
a rozwój aglomeracji miejskich w Polsce,
4. potencjał rozwojowy polskich aglomeracji miejskich,
5. mechanizmy rozwoju polskich aglomeracji miejskich,
6. problemy rozwoju aglomeracji bipolarnych,
7. bariery rozwoju aglomeracji miejskich
w Polsce,
8. problemy odnowy środowiska na obszarach silnie zurbanizowanych,
9. prawno-organizacyjne mechanizmy funkcjonowania obszarów metropolitalnych,
10. rola aglomeracji bydgosko-toruńskiej
jako czynnika rozwoju i integracji województwa kujawsko-pomorskiego.
Konferencja trwała trzy dni. Jej otwarcia
dokonali: Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Maik, Kanclerz doc. Krzysztof Sikora, przewodniczący sejmiku województwa
kujawsko-pomorskiego i Dziekan doc.

Marek Grabiszewski, przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego.
Pierwszy dzień był poświęcony prezentacji zagadnień ogólnych (sesja I), problematyce i polityce rozwoju aglomeracji
miejskich (sesja II i III) oraz współczesnych przekształceń na obszarach metropolitalnych (sesja IV). Wprowadzeniem
do ogólnych rozważań był referat prof.
zw. dr hab. Teresy Czyż (Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza) nt. „Koncepcja
aglomeracji miejskiej i obszaru metropolitalnego w polskiej geografii osadnictwa”,
porządkujący terminologię i koncepcje
teoretyczne w tej dziedzinie. Kolejne referaty dotyczyły problematyki struktur i
procesów rozwojowych (prof. zw. dr hab.
Jerzy J. Parysek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), zjawiska suburbanizacji (prof. zw. dr hab. Andrzej Lisowski,
Uniwersytet Warszawski), scenariuszy
rozwoju aglomeracji bipolarnych w Polsce (prof. zw. dr hab. Stanisław Liszewski, Uniwersytet Łódzki), przestrzennego
rozwoju aglomeracji (prof. UAM, dr. hab.
Waldemar Ratajczak), gospodarki przestrzennej obszarów metropolitalnych
(prof. zw. dr hab. Jan Falkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika), polityki miejskiej i regionalnej (prof. UG dr hab. Iwona
Sagan), zarządzania metropolitalnego
(prof. UAM dr hab. Tomasz Kaczmarek),
współczesnych przekształceń społeczno-demograficznych i osadniczych (prof. dr
hab. Eugeniusz Rydz).
Drugi dzień obrad przeznaczony był na
prezentacje problematyki poszczególnych aglomeracji i dużych miast w Polsce,
obejmujące zagadnienia ich czynników
rozwoju, struktury przestrzennej, polityki regionalnej, ochrony środowiska, warunków życia mieszkańców.
Przedstawiono w referatach potencjał Wrocławia i perspektywy jego
rozwoju (prof. zw. dr hab. Jan Łoboda, Uniwersytet Wrocławski), funkcje aglomeracji łódzkiej w strukturze
osadniczej kraju i regionu (prof. UŁ dr
hab. Andrzej Suliborski z zespołem),
problemy turystyki i wypoczynku na
obszarze aglomeracji łódzkiej (prof.
zw. dr hab. Andrzej Matczak, Uniwersytet Łódzki), problemy zarządzania
w aglomeracji poznańskiej (mgr Łukasz Mikuła, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), kształtowanie się
bipolarnej aglomeracji wokół Zatoki
Gdańskiej (prof. UG dr hab. Tadeusz
Palmowski), podstawy kształtowania
struktur zespołów miejskich na przykładzie zespołu Bydgoszcz-Toruń-Inowrocław (prof. WSG dr inż. Romana Przybyszewska-Gudelis), rolę
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aglomeracji bydgosko-toruńskiej w
strukturze osadniczej kraju i regionu
(dr Dariusz Sokołowski, Uniwersytet
Mikołaja Kopernika), zjawisko urban
sprawl na obszarze aglomeracji
bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego (dr Renata Jaroszewska-Brudnicka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika), zagadnienia funkcji hotelowych na
obszarze bydgosko-toruńskiego obszaru
metropolitalnego (doc. WSG Marek Grabiszewski).
Trzeci dzień obrad był poświęcony problematyce aglomeracji bydgosko-toruńskiej.
Wprowadzeniem do dyskusji panelowej
były dwa referaty: „Bydgosko-toruński
obszar metropolitalny jako czynnik rozwoju i integracji województwa kujawsko-pomorskiego (prof. zw. dr hab. Wiesław
Maik, Wyższa Szkoła Gospodarki) oraz
„Koncepcja zagospodarowania przestrzennego bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego” (mgr Antoni Pawski,
Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego w Toruniu). W dyskusji panelowej,
pod przewodnictwem Krzysztofa Sikory,
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego udział wzięli
prezydenci Torunia, Bydgoszczy, Inowrocławia, Włocławka oraz dyrektorzy Biur
Planowania Przestrzennego z Bydgoszczy, Torunia i Włocławka.
Obrady wywołały duże zainteresowanie,
co wyraziło się także w żywej i interesującej dyskusji nt. roli samorządów w rozwoju miast i aglomeracji miejskich.
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. zw. dr hab. Wiesław Maik

GOŚĆ NUMERU

pewne niekontrolowane zjawiska – bieda, turystyka seksualna, zniszczenie
środowiska, nadmierne zużycie zasobów naturalnych itp. Dzisiaj otrzymujemy zapytania i prośby o skorygowanie
tych form turystyki. To jedna z obecnie
wyłaniających się tendencji, tym niemniej generalnie przyjmuje się nadal,
że turystyka jest ewidentnym czynnikiem rozwoju.

Pierre Torrente na zajęciach ze studentami Master 2 w WSG

TURYSTYKA
A ROZWÓJ
Gościem numeru jest Pierre Torrente, dyrektor studiów licencjackich na
kierunku « turystyka i rozwój » na Uniwersytecie Le Mirail w Tuluzie, wykładowca studiów Master, odbywających
się na tym samym kierunku również w
WSG w ramach współpracy obydwu
Uczelni.
- Turystyka i rozwój – to wyjątkowy kierunek studiów. Byli Państwo pierwszymi, którzy wprowadzili go do programu
nauczania…
- Na pewno nie byliśmy ostatnimi, ale
rzeczywiście należymy do grona uniwersytetów, które jako pierwsze zaczęły zastanawiać się nad kwestią
turystyki i rozwoju. Ponadto widzimy,
że dzisiaj wielu naszych partnerów zagranicznych, takich jak Polska, Senegal, Maroko i Ekwador, podąża w tym
samym kierunku.
- Dlaczego turystyka i rozwój ?
- Od dawna dobrze wiemy, że turystyka
niesie ze sobą korzyści dla samych turystów. Że jest zjawiskiem społecznym,
to znaczy, że każdy ma prawo do wakacji. Ale z drugiej strony niesie też wiele wyzwań: może pomóc terytoriom, a
zatem przedsiębiorstwom i miejscowej
ludności w rozwoju, stanowiąc źródło
utrzymania. Musimy jednak wiedzieć
dokładnie, jaki jest jej wpływ na terytoria i ich mieszkańców.
Poza działalnością dydaktyczną zajmuję się projektami rozwoju, tzn. rozpatrywaniem roli turystyki w procesie
rozwoju, w aspekcie międzynarodowym. Wraz z kolegami biorę udział w
misjach zagranicznych w Afryce – w
Maroku, Senegalu i Egipcie oraz w
Ameryce Łacińskiej, a mianowicie w
Ekwadorze. Wykonujemy badania i

- Z badań może wynikać, że w niektórych przypadkach turystyka nie jest dobrym czynnikiem rozwoju…
- Przyjęliśmy roboczą hipotezę, że turystyka nie musi być dobrym i jedynym
sposobem tego rozwoju i niekoniecznie sprawi, że ludności będzie się żyło
lepiej. W rzeczywistości jest to złożone
zagadnienie. Turystyka nie jest nauką
ścisłą, zatem nigdy nie można powiedzieć, że wnosi coś bardzo dobrego
lub bardzo złego. Według pewnych
kryteriów może stanowić problem,
według innych – jest interesującym
zjawiskiem. Zatem próbujemy pomóc
podmiotom lokalnym w zastanowieniu
się i podjęciu decyzji. Aby, uwzględniwszy mocne i słabe strony, szanse i
zagrożenia, mogły same zdecydować
o rozwijaniu działalności turystycznej
lub o zachowaniu ostrożności. Bardzo
rzadko decyzja należy do nas. Jesteśmy w tych krajach przede wszystkim
po to, by pomóc w podjęciu tej decyzji
na podstawie wspólnie opracowanych
kryteriów.

- Dziś mówi się dużo o turystyce zrównoważonej. Zdaniem niektórych to tylko moda…
- To może być moda. Możemy też
zauważyć, że niektóre podmioty turystyczne próbują wykorzystywać turystykę zrównoważoną jako markę i
czerpać z tego korzyści. Tym niemniej
pewne podmioty, turyści, studenci i
naukowcy skłaniają się ku prawdziwej refleksji nad dzisiejszą ewolucją
turystyki. Niektórzy mówią o turystyce
zrównoważonej, ja wolę mówić o turystyce w procesie rozwoju zrównoważonego. Turystyka zrównoważona to być
może taka turystyka, która w pewnych
miejscach powinna respektować określone kryteria społeczne, środowiskowe, ekonomiczne. Oznacza to bardzo
ograniczony dostęp turystów do niektórych miejsc ze względu na kruchość
środowiska, a czasem możliwość przyjmowania większych rzesz turystów, być
może nawet turystów masowych pod
warunkiem zachowania określonych
kryteriów równowagi. Pojęcie równowagi odnosi się nie tylko do terytoriów
przyjmujących turystów i zamieszkałej
na nich ludności, dotyczy też samych
turystów. Zwłaszcza że turystyka przyczynia się do poprawy życia i samopoczucia ludzi. Mamy prawo do wakacji,
ale z drugiej strony, jeśli wszyscy wyjedziemy na wypoczynek, możemy mieć
negatywny wpływ na przyjmujące nas
terytorium. Moim zdaniem turystyka
zrównoważona powinna być w stanie
dostosować ruch turystyczny do możliwości danego miejsca. Bez wątpienia
powinniśmy przyjąć tę hipotezę roboczą, aby dojść w przyszłości do turystyki zrównoważonej, ale nie możemy
mówić, że jest ona przeciwieństwem
turystyki masowej.

- Co zdarza się częściej: turystyka jako
czynnik rozwoju, czy też nie ?
- To złożona kwestia. Jest wiele terytoriów, które rozwinęły turystykę, wychodząc z założenia, że będzie ona
zdecydowanie czynnikiem rozwoju.
Dziś widzimy, że nie generuje ona
wszystkich oczekiwanych efektów, a
sami organizatorzy turystyki borykają
się z problemami. Poza tym obserwujemy, że na niektórych terytoriach (na
przykład w krajach będących na drodze rozwoju), gdzie turystyka rozwinęła się na wzór zachodnioeuropejski lub
amerykański, wystąpiły z tego powodu

- Jaka będzie zatem przyszłość turystyki?
- Nie możemy dać na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Działające dziś w
turystyce podmioty cechuje coraz większy profesjonalizm i znajomość zjawiska turystycznego. Z drugiej strony
mamy turystów, którzy coraz lepiej rozumieją, czym jest produkt turystyczny,
więc wysuwają coraz większe wymagania. Wydaje się, że zarysowuje się
bardziej przemyślana wizja turystyki,
zarówno na poziomie organizatorów,
jak i turystów. Turystyka jutra będzie
być może lepiej wpisywała się w rozwój

ekspertyzy, mające na celu określenie
miejsca turystyki w procesie rozwoju w
odmiennych od francuskich warunkach
kulturowych i ekonomicznych. Na ich
podstawie próbujemy zaproponować
metodologie działania w celu włączenia turystyki w ten proces.
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- O tym wszystkim mówi Pan podczas wykładów w Bydgoszczy. Na jakie szczególne wartości chciałby Pan
uwrażliwić swoich studentów?
- Oczekuję, że zrozumieją, dlaczego
buduję całe moje rozumowanie na hipotezie, że turystyka nie jest automatyczną lub jedyną odpowiedzią na rozwój terytorium oraz że wprawdzie będą
jutro ekspertami w dziedzinie turystyki
(to jeden z celów studiów Master), ale
ich misją niekoniecznie jest bycie decydentem, lecz osobą zdolną do przeprowadzenia analizy, która pozwoli
innym podjąć decyzję. Oznacza to, że
powinni być w stanie przemyśleć, zbudować narzędzia i pomóc tym, którzy
nie znają się na zjawiskach turystycznych, podjąć dobrą decyzję. Żeby mogli jasno sformułować jedną lub więcej
strategii w celu wykorzystania zjawiska
turystycznego jako czynnika rozwoju.
- Mówi im Pan często: wy, jako przyszli
eksperci… Mam wrażenie, że nie do
końca są o tym przekonani.
- To normalne. Nasi studenci we Francji reagują podobnie. Oczywiście nie
staną się ekspertami tuż po otrzymaniu
dyplomu. Być może zaczną od pracy
na innych stanowiskach, w tym na stanowiskach typowo wykonawczych. Ale
program i narzędzia, zdolność analizy,
rozmaite ujęcia zjawiska turystycznego, które próbujemy im przekazać,
sprawią, że prędzej czy później będą
uważani za ekspertów w dziedzinie turystyki. Zwłaszcza w Polsce, która staje się nową destynacją turystyczną. To
właśnie dlatego partnerska współpraca z WSG nas tak interesuje. Chcemy
pomagać studentom w stawaniu się
prawdziwymi ekspertami w turystyce,
osobami, chcącymi zastanawiać się
nad zjawiskiem turystyki, która mogłaby pomóc Polsce w rozwoju.
rozmawiała Elżbieta Szajkiewicz

Brian Tracy International w WSG

Studia Podyplomowe w WSG

ZARZĄDCA I POŚREDNIK

W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Dynamicznie rozwijający się rynek nieruchomości spowodował, że pośrednictwo
oraz zarządzanie nieruchomościami stało się jedną z bardziej perspektywicznych
działalności.
Aby uzyskać licencję pośrednika i zarządcy bez egzaminu, kandydat musi legitymować się wykształceniem wyższym,
dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa lub
zarządzania nieruchomościami oraz odbyciem praktyk zawodowych.
Spełnienie tych wymogów możliwe jest
dzięki wprowadzeniu przez WSG do
swojej oferty studiów podyplomowych
właśnie z tego zakresu.
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy i umiejęt5
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jednocześnie długofalowy wzrost i
rentowność”. Wśród wartości, jakie
przyświecają działaniom firmy w
Polsce, znajdują się wspomniana
rentowność, ponadto uczciwość,
jakość oraz innowacyjność i przedsiębiorczość.
W lutym br. w WSG, w cyklu „Biznes i
Gospodarka”, odbyło się seminarium
pn. „Psychologia osiągnięć”, które
poprowadziła Anna Urbańska, dyrektor programowy Brian Tracy International. Uczestnicy seminarium szukali
pod jej kierunkiem odpowiedzi na pytania:
czym są nasze przekonania i emocje, jak
budować strategię własnego rozwoju, jak
poczucie własnej wartości wpływa na nasze funkcjonowanie w życiu itp. Sam Brian
Tracy przyjedzie ponownie do Polski w
kwietniu br., aby wziąć udział w konferencji
„Nowa psychologia sprzedaży”.
Marzena Bogdanowicz
BIZNES

Z początkiem 2008 roku Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy nawiązała
współpracę z Brian Tracy International.
Jej twórca jest uznanym w świecie autorytetem w dziedzinie budowania osobistego
i zawodowego sukcesu w oparciu o rozwój indywidualnych możliwości każdego
człowieka. Uczestnicy jego wykładów i
seminariów na temat przywództwa, sprzedaży, skutecznego zarządzania i strategii
budowania biznesu poznają wiele sprawdzonych strategii, nadających się do natychmiastowego zastosowania i poprawy
rezultatów w każdej sferze życia.
Brian Tracy jest autorem 45 książek, przetłumaczonych na 36 języków, w tym światowych bestsellerów: „Maksimum osiągnięć”, „Osobowość lidera”, „Psychologia
sprzedaży”, „Sposób na sukces” czy „Turbostrategia”. Jest wymieniany obok Petera Druckera, Stephena Coveya czy Jacka
Welcha jako jeden z najbardziej wpływowych liderów biznesu na świecie. Na świecie wydano ponad 300 programów edukacyjnych jego autorstwa, a w prowadzonych
przez niego seminariach wzięły dotąd
udział ponad cztery miliony osób w 53 krajach, w tym zarządy i kadra menadżerska
takich firm, jak IBM, Bank of America, Allianz, Scania, Orange, Santander Consumer Bank, Ford, BMV, Deloitte & Touche,
McDonell Douglas, Coca Cola itp.
W maju 2007 roku firma Brian Tracy International zainaugurowała działalność w
Polsce. Brian Tracy powiedział wówczas:
„Pragniemy stać się najbardziej pomocną i użyteczną organizacją edukacyjną
w Polsce, ucząc takich metod, technik
i strategii, które przyniosą natychmiastową poprawę wyników, zapewniając

Brian Tracy

- Od kilku lat obserwuje Pan rozwój turystyki w Polsce…
- I widzę, że składowe, niezbędne do
działalności turystycznej, takie jak:
środki komunikacji, technologie, konsumpcja, rozwijają się w szybkim tempie. Ale zastanawiam się, czy w tym
pędzie Polska nie popełnia pewnych
błędów, które my mogliśmy gdzie indziej popełnić, przyjmując, że turystyka będzie zawsze i wszędzie dobrym
czynnikiem rozwoju, szczególnie na
terytoriach przeżywających trudności.
Być może warto byłoby być bardziej
ostrożnym. Nie znaczy to, że nie należy rozwijać turystyki, tylko nie powinno się rozwijać jej systematycznie i w
takich samych formach, jak w Europie
Zachodniej.

GOSPODARKA

terytoriów. Kilka wskaźników wykazuje,
że właśnie wkraczamy w tę fazę.

ności niezbędnych do uzyskania licencji
zarządcy oraz pośrednika nieruchomości,
przygotowanie uczestników do profesjonalnego wykonywania tego zawodu.
Harmonogramy studiów zgodne są z minimum programowym dla kształcenia pośredników w obrocie nieruchomościami
oraz zarządców nieruchomościami opracowanymi przez Ministerstwo Budownictwa.
Na podstawie porozumienia WSG z Polską Federacją Organizacji Zarządców i
Administratorów Nieruchomości wszystkim absolwentom zapewniamy możliwość
odbycia praktyki zawodowej wymaganej
do uzyskania licencji zawodowych.
Kadrę dydaktyczną tworzą wykładowcy
akademiccy z dziedziny nieruchomości
oraz licencjonowani zarządcy oraz pośrednicy w obrocie nieruchomościami.
Osoby te mają wieloletnią praktykę zawodową oraz doświadczenie dydaktyczne.
M.B.

UNIA EUROPEJSKA

Cykl wydawniczy

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE

W roku 2008 nowym punktem aktywności Europe Direct będzie europejska działalność wydawnicza,
ujęta w formule „Studia i analizy
europejskie”.
Celem publikacji jest przedstawianie różnych aspektów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem procedur i mechanizmów
funkcjonowania Wspólnoty, jej systemu prawnego i podejmowania decyzji, a także społeczno-ekonomicznego
wymiaru integracji europejskiej oraz
praktycznych aspektów obecności Polski
w jej strukturach.
Wydawnictwo europejskie skierowane
zostanie do szerokiego grona odbiorców,
którym problematyka europejska nie jest
obca, w szczególności zaś do środowisk
akademickich (uczelnie wyższe, biblioteki uczelniane, Centra Dokumentacji Europejskiej) oraz ośrodków zaangażowanych w propagowanie wiedzy z zakresu
integracji europejskiej (RCIE - Regionalne Punkty Informacji Europejskiej, Europe Direct, ośrodki Eurodesku).
W roku 2008 publikacje „Studia i analizy
europejskie” poświęcone zostaną dwóm
tematom przewodnim, z których pierwszy dotyczyć będzie Europejskiego Roku
Dialogu Międzykulturowego (Nr 1), drugi
- priorytetów komunikacyjnych Komisji
Europejskiej (Nr 2).
„STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE”
NR I – EUROPEJSKI ROK DIALOGU
MIĘDZYKULTUROWEGO
Postanowiliśmy oddać do rąk Czytelni-

ka materiał, który uderza swoją różnorodnością i bogactwem. Z jednej strony
podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie,
czy komunikowanie symboliczne poprzez oficjalne symbole europejskie jest
skutecznym sposobem budowania wielokulturowej wspólnoty, opartej na symbolicznym dialogu, z drugiej natomiast
wskazuje na siłę i znaczenie dialogu międzykulturowego w spojrzeniu na kulturę
ubóstwa jako na pełnoprawną, odrębną
kulturę, a na ubogich nie tylko jako wymagającą pomocy państwa część społeczeństwa, ale jako kategorię mogącą
wnieść własny, niepowtarzalny wkład w
kulturowy pluralizm współczesnych społeczeństw. Nasza publikacja podejmuje
także istotny problem znaczenia i sensowności procesu budowania europejskiego modelu welfare state i roli, jaką
ma tutaj do odegrania dialog, promocja
wspólnych wartości oraz wymiana poglądów, szczególnie jeżeli zestawimy je ze
zjawiskiem starzenia się społeczeństwa,
inkluzją społeczną oraz licznymi zmianami zachodzącymi w ramach struktury
rynku pracy czy rodziny.
Problematykę dialogu międzykulturowe-

go społeczeństw Zjednoczonej Europy
i globalnego świata podejmuje także
artykuł, wskazujący na rolę i znaczenie
pośrednika w tym dialogu. W obliczu
zachodzących we współczesnym świecie przemian, procesów migracyjnych,
czy kontaktów międzynarodowych na
różnych szczeblach, rodzi się potrzeba
prowadzenia dialogu między przedstawicielami różnych kultur, wyznań czy narodowości, w którym to tłumacz odgrywa
rolę podstawową. Na dialog międzykulturowy spojrzymy także w dość oryginalny sposób, a mianowicie z perspektywy
problematyki transplantacji organów. Ten
kontrowersyjny temat omówiony został
za pomocą regulacji prawnych, jakie
wprowadzono w zakresie transplantacji
na szczeblu międzynarodowym oraz poprzez uwzględnienie specyfiki europejskiego podejścia. Podkreślona została
tutaj także rola Wspólnot jako koordynatora działań informacyjnych na temat
dostępności tkanek i komórek ludzkich
oraz promocyjnych w zakresie idei transplantologii.
Mamy nadzieję, że ten, jakże zróżnicowany i bogaty w swojej różnorodności,
materiał, ukazujący znaczenie i rolę dialogu, stanie się pretekstem do przemyśleń i refleksji w 2008 roku – Roku Dialogu Międzykulturowego.
Karolina Marchlewska

„Wypisz ją
z więzienia...”

List to pisemna wiadomość wysyłana przez jedną osobę do drugiej,
informacja zapisana na kartkach papieru. Studenci Koła Naukowego Socjologów Logos wraz opiekunem mgr Pauliną Bąk postanowili zredefiniować pojęcie listu nadając mu wymiar esencjonalnej
nadziei dla tych, którzy ją utracili. W tym celu zaprosili członków
lokalnych grup Amnesty International z Torunia i Poznania, organizując 24-godzinny VIII Międzynarodowy Maraton Pisania Listów
na rzecz osób, które padły ofiarą naruszeń Praw Człowieka.
Amnesty International to międzynarodowa organizacja pozarządowa, której celem jest zapobieganie - poprzez wszelkie pokojowe
akcje obywatelskie - naruszeniom fundamentalnych praw człowieka. Maraton organizowany w całej Polsce odbył się już po raz
ósmy, po raz pierwszy jednak w Bydgoszczy.
Maraton rozpoczął się 8 grudnia 2007 punktualnie o godzinie 12:00
i zakończył się o 12:00 dnia kolejnego. I choć czasu wydawało się
naprawdę dużo, mijał w zadziwiająco szybkim tempie. Listy, pisane przez uczniów, studentów, nauczycieli akademickich i mieszkańców Bydgoszczy oraz pobliskich miejscowości, były wyrazem
sprzeciwu wobec niesprawiedliwości i solidarności z osobami, w
obronie których je napisano. Podczas akcji listy pisane były na
rzecz kobiet, obrończyń praw człowieka, więzionych za poglądy
polityczne czy doświadczających różnych form przemocy.
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Niezwykłą popularność zyskuje w ostatnich latach słowo „mechatronika”. Inżynier
mechatronik to termin definiujący wysokiej
klasy specjalistę, operującego wiedzą z
szerokiego spektrum dyscyplin naukowych.
Głównymi dyscyplinami są; automatyka, informatyka, elektronika, mechanika, ale nie
tylko. Przygotowanie takiego specjalisty wymaga skomplikowanych
laboratoriów i obszernej wiedzy
teoretycznej. Tylko renomowane
uczelnie podejmują się prowadzenia studiów tego typu. Idąc naprzeciw zapotrzebowaniu bydgoskiego
środowiska pracodawców, Wyższa
Szkoła Gospodarki podjęła się tak
trudnego zadania.
Od października tego roku na naszej Uczelni planowane jest uruchomienie kierunku studiów „mechatronika”. Wysoki poziom kształcenia
na tym kierunku zapewni przyszłym
studentom doskonale przygotowana kadra naukowo-dydaktyczna,
znana ze swych osiągnięć naukowych
nie tylko w naszym regionie. Studentem
elitarnego kierunku „mechatronika” może
zostać każdy absolwent szkoły średniej, legitymujący się maturą oraz zamiłowaniem
do nauk ścisłych.
Bardzo wszechstronne wykształcenie,
jakie uzyskuje absolwent powoduje, że
jest on rozchwytywany przez przyszłych

pracodawców, którzy penetrują uczelnie
w poszukiwaniu przyszłych pracowników.
Dlatego też studia w WSG nie będą odbywały się wyłącznie w uczelnianych salach
wykładowych i laboratoriach, ale także
na potencjalnych stanowiskach pracy w
zakładowych laboratoriach, biurach kon-

strukcyjnych czy halach produkcyjnych.
Wśród wykładanych przedmiotów dominują te, które wykorzystują nowoczesne
technologie, dzięki czemu absolwent tego
kierunku w naszej Uczelni będzie posiadał
perfekcyjną wiedzę powalającą mu trafnie
formułować i rozwiązywać problemy z wielu dyscyplin z obszaru techniki. Wśród 60
przedmiotów można wyróżnić grupy przed-

Akcja nie polegała wyłącznie na pisaniu listów. W czasie maratonu
odbyły się również warsztaty antydyskryminacyjne prowadzone
przez trenerki Wielkopolskiego Zespołu Edukacyjnego AI. „Rola
języka w dyskryminacji” czy „kobiety a kultura” to tylko niektóre z
zagadnień poruszanych w trakcie warsztatów. Odbył się również
pokaz filmu „Miasto bez barier. Modelki”.
Ogrom i przebieg akcji zaskoczył zarówno organizatorów, jak i
osoby bezpośrednio niezaangażowane w cały projekt. Atmosfera
panująca tego dnia na długo pozostanie w pamięci wszystkich,
którzy tworzyli to przedsięwzięcie od kilku dni i tych, którzy w tym
konkretnym dniu zaprotestowali swoim listem przeciwko sytuacjom łamania praw człowieka.
W Bydgoszczy udało się napisać aż 550 listów w obronie różnych
osób. O skuteczności corocznej akcji świadczyć może fakt, że poprawę sytuacji osób w sprawie których są pisane, notuje się w co
trzecim przypadku. Tak było i tym razem. Jak się później okazało,
jedna z kobiet, w obronie której pisano listy, została ułaskawiona.
Tym bardziej organizatorzy i uczestnicy czują sprawczość swoich
działań i większą motywację do realizacji kolejnego Maratonu już
w grudniu tego roku.
Wszystkim osobom, które poświęciły swój czas i przyszły, aby razem z nami w formie listu wyrazić swój sprzeciw i niezgodę wobec czynów naruszających prawa człowieka na całym świecie,
serdecznie dziękujemy! Podziękowania pragniemy złożyć także
lokalnym mediom, które zadbały o nagłośnienie Maratonu i wspierały nas w każdej godzinie tego dnia.
Wiemy także, że działania te zainspirowały wiele osób do starania
o utworzenie pierwszej w Bydgoszczy inicjatywnej grupy Amnesty
International, z czego niezmiernie się cieszymy.
Studenckie Koło Naukowe Socjologów „LOGOS”
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KIERUNKI

inżynier przyszłości

NOWE

M E C H AT R O N I K

miotów ogólnotechnicznych (materiałoznawstwo, mechanika, elektronika,
automatyka), specjalistycznych (sieci
komputerowe, optoelektronika, robotyka, sztuczna inteligencja), czy też
takich, które wykorzystują komputerowe metody projektowania i symulacji różnych etapów procesu technologicznego, między innymi programy
z grupy CAD-CAM (AutoCad, Solidege, freeCAD, EdgeCAM, SolidCAM) CNC, LabView, MatLab. Studia pierwszego stopnia na kierunku
„mechatronika” trwają 7 semestrów i
obejmują ponad 2800 godzin
specjalistycznych zajęć, z których
blisko 60% stanowią zajęcia laboratoryjne i ćwiczenia bezpośrednio
ze sprzętem.
Absolwent uzyskuje kwalifikacje
w takich dyscyplinach, jak: automatyka, informatyka, mechanika,
elektronika. Jest przygotowany do
pracy na wszystkich stanowiskach
pracy, związanych z produkcją
urządzeń mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych od biura
konstrukcyjnego poprzez przygotowanie produkcji, kontrolę jakości,
odbiór aż po serwis. Będzie mógł
uruchomić własną działalność gospodarczą w bardzo szerokim zakresie specjalności. Dzięki obowiązkowemu wprowadzeniu
dwóch języków (angielskiego i niemieckiego/francuskiego/rosyjskiego/japońskiego/
arabskiego), będzie też przygotowany do
podjęcia pracy w wybranym przez siebie
kraju.
		
Wiesław Urbaniak

SPORT

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Pojęcia walki, konkurencji,
wojownika pojawiają się we
współczesnych
rozważaniach z zakresu biznesu i
markertingu. Walkę jednak
z reguły utożsamia się z
wojną, a wojownika z tym,
kto niszczy konkurenta – z
mścicielem. W etyce biznesu odróżnia się katalaktyczną konkurencję od walki,
odrzucając tę drugą formę
działania jako nieetyczną.
Jest to chyba skutek niedostrzegania różnicy między
kategoriami walki i wojny.
Z tej pojęciowej niedbałości
wynikają niekonsekwencje
w rozważaniach teoretycznych o
konkurencji i walce w biznesie2.
Poniższy tekst stanowi próbę wykazania, że tak ważna w obecnych czasach zdolność - przedsiębiorczość - jest niczym innym
jak właśnie zdolnością do prowadzenia walki, czyli walecznością
(I teza). Człowiek przedsiębiorczy
jest wojownikiem. Potrafi funkcjonować w niestabilnym otoczeniu.
Cechuje go autonomia, inicjatywa, innowacyjność, przytomność
umysłu, odrzucenie fatalizmu,
skłonność do podejmowania
ryzyka, zapobiegliwość, czyli orientacja na teraźniejszość i
przyszłość, akceptowanie zmian,
wysokie aspiracje, godziwość,
dbałość o zdrowie3. Pożądany w
czasach ryzyka model osobowości innowacyjnej powinien zostać
poszerzony o te dyspozycje, które
człowiekowi są niezbędne w walce. Każdy działający człowiek musi liczyć
się z faktem, że inni ludzie będą zmierzać
do odmiennych celów i że będą przeszkadzać mu w działaniu. W działaniu więc
część energii trzeba przeznaczyć na akcje obronne, chroniące przed zaczepnym
akcjami przeciwnika i na akcje zaczepne,
których celem będzie osłabienie głównego strumienia działania przeciwnika.
Drugą tezą, którą staram się poniżej
uzasadnić jest twierdzenie, iż sport, a w
szczególności tzw. sporty kontaktowe
mogą być skuteczną formą kształtowania
waleczności, a więc i przedsiębiorczości.

WALECZNOŚĆ
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

***
Chyba celnie zauważa Giddens, że, jeśli
chce się sprawować kontrolę nad własnym życiem, trzeba zaakceptować ryzyko związane z pojawianiem się mnóstwa
różnorakich możliwości. W pewnych sytuacjach jednostka musi być przygotowana
na zerwanie z przeszłością i odejście od
ustalonych wzorców postępowania. Trzymanie się rutynowych zachowań daje
może poczucie bezpieczeństwa, jednak
jest ono niezwykle kruche, a więc podatne na pęknięcia. Warunkiem poprawy
jakości życia będzie zerwanie z rutyną i

1

otwarcie na ryzyko. Akceptacja niepewności, a więc i braku bezpieczeństwa otwiera możliwość rozwoju, jest warunkiem
koniecznym pożądanej zmiany. Wykorzystanie szansy wymaga podjęcia ryzyka
– samorealizacja to nieustanne podejmowanie eksperymentalnych gier4.
Podjęcie ryzyka i rezygnacja z
rutyny, a więc odrzucenie egzystencji w
bezpiecznym środowisku – to podstawowe założenia strategii zmiany. „Wypracowała” i „zweryfikowała” je przez miliardy
lat przyroda. W ten sposób odbywa się
ewolucja – podjęcie ryzyka jest jednym
z jej podstawowych mechanizmów. Niepodjęcie ryzyka oznacza zatrzymanie się
w rozwoju i, w istocie, regres. To zgoda na
bycie więźniem własnej sytuacji. Nie ma
zatem innej sensownej strategii życiowej
jak walka.
Chociaż, jak zauważa Tadeusz Kotarbiński, słowo walka w mowie potocznej
ogranicza się do określania starć wrogich
z motywacją nieżyczliwą wobec przeciwnika, to przyjmuję za filozofem używanie
tego pojęcia jako równoznaczne z określeniem kooperacja negatywna5. Walka
– „to wszelkie działanie przynajmniej dwupodmiotowe (przy założeniu, że i zespół
może być podmiotem), gdzie jeden przy8

najmniej z podmiotów przeszkadza drugiemu”6. Inaczej
mówiąc, „A i B są w stanie
walki, jeśli dążą do sprzecznych celów i jeżeli każdy z
nich bierze pod uwagę działania przeciwnika”7. Tak rozumiana walka, jako kooperacja
negatywna, będzie przeciwstawna współdziałaniu, jako
kooperacji pozytywnej. Obiektywne i świadome wzajemne przeszkadzanie zmusza
przeciwników „w sposób
osobliwie intensywny” do
pokonywania trudności, a
przez to do usprawniania
techniki i taktyki działań.

***
W sytuacji ryzyka szansa
i zagrożenie idą w parze.
Jednak to właśnie momenty przełomowe - sytuacje
napawające trwogą i jednocześnie wprowadzające
rzeczywiste zmiany – są największym, a jednocześnie
najbardziej życiodajnym wyzwaniem, z jakim jednostka
dążąca do rozwoju musi
sobie poradzić. Jesteśmy
w momencie przełomowym,
kiedy zdarzenia zbiegają się
w taki sposób, że stajemy na
rozdrożu, a każda decyzja
będzie brzemienna w skutki
i jest obarczona dużym ryzykiem8. Dlatego też bardzo
ważnym zadaniem z punktu
widzenia wychowania będzie przygotowanie człowieka do akceptowania trwogi i radzenia
sobie w momentach przełomowych. Możliwe są tutaj co najmniej trzy drogi: /a/ wykorzystywanie nadarzających się okazji,
/b/ prowokowanie sytuacji, /c/ kultywowanie form aktywności nasyconych trudnościami i wzbudzających trwogę, czyli
świadome tworzenie „obszarów ryzyka
zinstytucjonalizowanego”. Dwie pierwsze
mają charakter incydentalny, trzecia natomiast może być systematycznie wykorzystywana w edukacji. Obszary ryzyka
zinstytucjonalizowanego, jak określa je
Giddens, „to zawody, czyli przestrzenie,
gdzie do podjęcia ryzyka skłania konkurencja z innymi lub chęć przezwyciężenia
przeszkód, jakie stwarza świat fizyczny.”
Powstawanie ich jest efektem świadomych zabiegów. W przeciwieństwie do
gier losowych czy wesołych miasteczek,
które również są sytuacjami ryzyka i
wzbudzają niepewność, zawody wymagają zaangażowania graczy i aktywnego
(nierutynowego) dostosowania się do
okoliczności9.
Czynnik niepewności i
czynnik aktywnego panowania jednostki
nad sytuacją, co pozwala wykazać się
osiągnięciami – a więc i osiągnięcia – to
kluczowe wymiary zawodów. Te wszyst-

kie elementy doświadczenia można znaleźć w formach znanych i stosowanych w
wychowaniu, na przykład w aktywności
sportowej i harcerstwie. Jednak to właśnie sport poprzez to, że opiera się na
współzawodnictwie i dążeniu do mistrzostwa, szczególnie mocno nasycony jest
momentami przełomowymi. Stąd też wynika jego niezwykła przydatność dla wychowania, gdy myślimy o przygotowaniu
młodego człowieka do funkcjonowania w
niepewności.
***
W momentach przełomowych kształtuje
się postawa wojownika, może też jednak dojść do deformacji i ukształtowania
się postawy mściciela lub ofiary. Wojownik charakteryzuje się innowacyjnością,
sprawnością i etycznością – czyli walecznością. Jeśli przyjmiemy, że cecha
ta jest pochodną, rozwinięciem, może
uczłowieczeniem, agresywności, to jej
przejawianie może być zarówno skutkiem
uwarunkowań biologicznych (zgodnie z
teorią instynktu), jak i efektem oddziaływań społecznych (zgodnie z teorią społecznego uczenia). Na skutek frustracji,
związanej z odczuciem niepewności, niechęci, bojaźni, strachu waleczność intensyfikuje się, ale niekiedy przemienia się
w destruktywność lub może też nastąpić
wycofanie się. W walce sportowej frustracja pojawia się często: czy to w związku
z nieoczekiwanym przebiegiem wydarzeń
boiskowych, „niesprawiedliwymi” decyzjami sędziowskimi, zachowaniami „nie fair”
przeciwnika, wrogością kibiców. Poprzez
systematyczny udział w walce sportowej
w sytuacji doznania frustracji nie musi dochodzić do zachowań destrukcyjnych lub
wycofywania się, ale właśnie do eskalacji
waleczności. Walka sportowa pokazuje,
że destrukcja nie stwarza szansy na zwycięstwo, a prowadzi zazwyczaj do przegranej, ponieważ jest natychmiast karana
w specjalny sposób przez sędziów (kara
większa w hokeju, czerwona kartka w piłce nożnej i ręcznej, dyskwalifikacja w koszykówce). Natychmiastowość i nieodwołalność kary jest niezwykle skutecznym
środkiem wychowawczym (twierdzą tak,
na przykład, specjaliści od prawa karnego). Gniew oraz chęć destrukcji wpływa
także negatywnie na koncentrację i trafność podejmowania decyzji. Na przykład,
u zawodników trenujących karate wykazano, że istnieje negatywna korelacja
między poziomem sportowym a wrogo-

ścią (tendencją do reagowania przemocą fizyczną) oraz stażem treningowym a
wrogością10. Udział w walce sportowej
może więc być doskonałą formą kształtowania waleczności, czyli wychowania
wojownika.
***
A. M. Zawiślak twierdzi, powołując się na
rozważania o ludzkich namiętnościach Levi-Straussa, filozofię grecką, Hegla i Nietsche, iż potrzeba uznania jest niezmiennikiem w zmiennym polu sił społecznych.
Jak pisze, twierdzenie to stanowiłoby
odpowiednik pierwszego postulatu Einsteina o niezmienności prędkości światła.
Potrzeba uznania jest niezmiennym motywem postępowania jednostek, rodzin,
społeczności, narodów i całej ludzkości
w każdych warunkach politycznych, kulturowych i społecznych. Podobnie uważa
J. Bruner, twierdząc, że poczucie własnej
wartości zajmuje centralne miejsce w
konstrukcji pojęcia „Ja”. Nadmienia jednocześnie, że szkoła bywa nadzwyczaj skuteczna w oddziaływaniach prowadzących
do obniżania poczucia własnej wartości11.
Drugi postulat Zawiślaka, dotyczący rzeczywistości społecznej, mający być odpowiednikiem drugiego postulatu Einsteina
o tożsamości praw obowiązujących we
wszystkich układach inercjalnych (tj. poruszających się względem siebie), brzmi
następująco: w każdej grupie społecznej
uwidacznia się w działaniach potencjał
agresji, który wyzwala się za sprawą aktualnie aprobowanych wartości. Możliwe
są dwie sytuacje: agresja może być wykorzystywana dla obrony wartości bądź dla
narzucania ich innym12.
Jakkolwiek potencjał agresji jest
często wykorzystywany dla zabijania i
niszczenia, nie jest to jednak skłonność
naturalna człowieka. Włączający się w
momencie stresu mózg gadzi (najstarsza część naszego mózgu) intensyfikuje
działania agresywne i jednocześnie powstrzymuje przed zabijaniem przedstawicieli własnego gatunku. Potwierdzeniem tego mogą być obserwacje walk
zwierząt, jak również spostrzeżenie, że
żołnierze US Army w operacjach II Wojny Światowej tylko 15-20 procent amunicji wystrzeliwali w stronę przeciwników.
Aby żołnierz był skuteczny w niszczeniu,
trzeba odpowiednią ideologią zaprogramować jego neocortex (najmłodsze
struktury mózgu)13.
Ponadczasową i ponadprze-

strzenną, zatem uniwersalną potrzebą
człowieka, motywującą go do działania
byłaby więc potrzeba uznania (pierwszy
postulat), a ponadczasową i ponadprzestrzeną – uniwersalną – dyspozycją,
będącą źródłem energii dla realizacji potrzeby uznania i powstrzymującą przed
przemocą, byłaby agresywność (drugi postulat). Potrzebę uznania i agresywność
łącznie można by traktować jako motor
postępu ludzkości.
Jeśli potrzeba uznania nie jest zaspokajana, to agresywność staje się energią
przemocy, która może służyć zdobyciu
uznania przynajmniej niektórych grup
osób (na przykład rówieśników). Przemoc
zatem jest formą zastępczą zdobywania
prestiżu.
Sporty „kontaktowe” (sporty walki i niektóre gry sportowe), odbywające się w
ramach określonych przepisów, mogą
kanalizować zachowania agresywne.
Nie tyle gra spełnia funkcję zaworu bezpieczeństwa lub „sublimuje” agresję,
ile raczej przywraca tym zachowaniom
właściwy nurt. Agresja staje się legalna,
przez to nie skutkuje poczuciem winy i
obniżaniem szacunku do samego siebie.
Przeciwnie – wzrasta poczucie samokontroli i pojawia się zadowolenie w związku z uczciwą walką. Walka sportowa jest
zatem polem realizacji dwóch postulatów
Zawiślaka.
***
Czy istnieje transfer między aktywnością
sportową a życiową (pozasportową, aktywnością zawodową)? Czy waleczność
kształtowana w sporcie koreluje z walecznością życiową, czyli przedsiębiorczością? Powyżej próbowałem wykazać, że
z fenomenologicznej perspektywy zdolności te są bardzo zbliżone do siebie, jeśli
nie tożsame. Jednakże okoliczności ich
przejawiania są odmienne (np. aktywność
sportowa odbywa się w czasie poza pracą, w czasie wolnym; sport jest aktywnością autoteliczną, aktywność zawodowa
ma charakter instrumentalny). Z drugiej
jednak strony okoliczności aktywności
szkolnej również różnią się od okoliczności aktywności zawodowej, a pomimo to
zakłada się, że szkoła przygotowuje do
pracy. Problem przekształcania waleczności sportowej w przedsiębiorczość jest
zatem niezwykle złożony, wart jednak, w
moim mniemaniu, podjęcia.
Dr hab. Piotr Błajet, prof. WSG

1/ Przygotowano na podstawie: P. Błajet, Szkice o wychowaniu agonistycznym, (praca w wydawnictwie WSG)
2/ Dla przykładu w jednym z tekstów W. Gasparski wtóruje krytykom walki i wojowniczości w biznesie (por. W. Gasparski, Etyczność marketingu – marketingiem etyczności, http://www.cebi.pl/public.php?id=37, 20.05.2006), a w innym, za Kotarbińskim, „akceptuje” walkę, jako kooperację negatywną (W. Gasparski, Konflikty interesów jako kwestia etyczna biznesu (i nie tylko), http://www.
cebi.pl/texty/matdyd_konfint.doc, 20.05.2006).
3/ Por. A. Kasperek, Kultura przedsiębiorczości w czasach burzliwych. Refleksje socjologa, [w:] H. Rusek, A.Górniok - Naglik, J. Oleksy (red.), Oświata w otoczeniu burzliwym. Migotliwe konteksty i perspektywy współczesnej edukacji, Wyd.Uniwersytet Śląski, Katowice 2007 (w drukarni); K. Krzysztofek, M. S. Szczepański, Zrozumieć rozwój: od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych: podręcznik socjologii rozwoju społecznego dla studentów socjologii, nauk politycznych i ekonomii, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2002, s. 52-53.
4/ A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Sułżycka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 102, 108, 109
5/ T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, 1973, s. 96
6/ ibidem, s. 239
7/ T. Kotarbiński, Dzieła wszystkie, Prakseologia, Część I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław – Warszawa – Kraków 1999, s. 153
8/ A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość, op. cit., s. 156
9/ por. ibidem, s. 182
10/ M. Jarvis, tłum. M. Gajdzińska, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, s. 55
11/ J. Bruner, Kultura edukacji, tłum. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Universitas, Kraków 2006, s. 62-63
12/ A. M. Zawiślak, Prawdy w czasie rzeczywistym (rzecz o wartościach, emocjach i energii), „Masters of Business Administration”, 2006 nr 6, s. 26-26
13/ D. Grossman, Aggression and violence¸ “Killology Research Group”, www.killology.com/article (03/2007)
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Spotykamy się raz w miesiącu. Terminy wyznaczamy ze spotkania na
spotkanie. Na pierwsze przyszło
około piętnastu osób. Z dnia na
dzień rośnie zainteresowanie Ambasadą. Pojawia się coraz więcej
młodych ludzi, którzy chcą żyć ideą
Spotkań Lednickich! Czekamy na
ludzi, którzy chcą „zarazić się Lednicą” i żyć nią na co dzień.
Inicjatywę powstania Ambasady
Lednicy 2000 przy WSG przypisujemy Ojcu Janowi Górze. W 2006 roku
o. Góra głosił rekolekcje w jednej z
bydgoskich parafii. Dzięki temu zagościł również na naszej Uczelni.
Spotkał się ze studentami Wyższej
Szkoły Gospodarki i zaprosił ich do
współpracy. Był to impuls dla nas: młodych, kreatywnych ludzi. Postanowiliśmy

„coś” stworzyć. Ojcu Janowi marzyła się
grupa medialna, która potrafiłaby w nowoczesny sposób transmitować ideę Lednicy wśród młodzieży.
Oficjalne powstanie Ambasady miało miejsce 12 września 2007 roku. O. Jan Góra
wraz z kanclerzem WSG, doc. Krzysztofem Sikorą złożyli podpisy na dokumencie
w 40. rocznicę ślubów zakonnych Ojca
Jana. Tym samym zapoczątkowali nowy
ruch zrzeszający studentów przy WSG.
„Nie bój się, wypłyń na głębię!” Ambasador Lednicy to ktoś, kto pochłonięty ideą
spotkań młodzieży nad Lednicą pomaga
nam szerzyć tę ideę oraz organizować
same spotkania w skali całego kraju (i nie
tylko kraju). Jesteśmy osobami chcącymi
żyć Chrystusem i Słowem Ojca Świętego
Jana Pawła II. Chcemy zaproponować
młodym ludziom „dobrą drogę”. Wspólne

Ojciec Góra podczas roboczego spotkania
ze studentami

wyjazdy na Lednicę, noworoczne na Jamną, rekolekcje, wystawy, wykłady ciekawych, znanych osób … Czekamy na ludzi,
którzy wniosą w Ambasadę coś nowego,
świeże pomysły, dobre słowo, chcących
rozwijać swoje talenty, ale również na tych,
którzy po prostu chcą się zaangażować.
Nas urzekły słowa o. Góry: „… bardzo jest
mi blisko do ludzi, którzy potrafią żyć entuzjazmem, których urok i fascynacja wiary
pociąga. Bałem się zawsze, żeby wiara i
Kościół nie były nudne i dlatego dojrzewałem razem z młodzieżą.”
Za nami wspólny sylwester na Jamnej,
msze święte, wykład Roberta Gamble,
Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, wyjazd
na Lednicę, a w perspektywie przygotowanie Pociągu Lednickiego oraz koncert
Oczekiwania w Niedzielę Palmową w
APK. Serdecznie zapraszamy!
Anna Rupala, Tadeusz Syka
Kontakt: Ambasada Lednicy 2000 przy
Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85- 229 Bydgoszcz
e-mail: ambasada.lednica@byd.pl
Linki
http://www.lednica2000.pl/ - Oficjalny serwis Lednicy 2000
http://wsg.bydgoszcz.pl/ Wyższa Szkoła
Gospodarki w Bydgoszczy
http://domjp2.lednica2000.pl/ Dom Jana
Pawła II na Lednicy
http://www.jamna.org.pl/ Jamna
http://media.lednica2000.pl/
Lednicka
strefa dla dziennikarzy
http://siewcy.lednica2000.pl/ Siewcy Lednicy

„Daj nam 15 sekund... 1% prościej”
Fundacja „Wiatrak”, która jako pierwsza z województwa kujawsko-pomorskiego uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego, już po raz czwarty
zachęca do przekazania 1% podatku dochodowego na swoją działalność.
Przekazując tę kwotę podatnik nic nie traci, a w prosty sposób może pomóc
wielu osobom. Jeden procent nie jest ulgą, ani darowizną, to możliwość decydowania o części podatku.
Dzięki funduszom zebranym z 1% w zeszłym roku poprowadzono zajęcia
pozalekcyjne, zorganizowano wypoczynek letni i zimowy, spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży. „Wiatrak” zajął się także działalnością profilaktyczną. Z wpłat 1% sfinansowano obiady, drugie śniadania i podwieczorki
dla potrzebujących dzieci. Fundacja nie zapomniała także o osobach niepełnosprawnych (m.in. od stycznia 2007 prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej) oraz bezrobotnych (utworzono Klub Integracji Społecznej). Ponadto
zorganizowano wiele spotkań okolicznościowych i integracyjnych oraz konkursy. Część wpłat przekazano na fundusz budowy Domu Jubileuszowego
oraz na utrzymanie i rozwijanie portalu: www.janpawelii.pl.
W tym roku przekazanie 1% jest o wiele prostsze, ponieważ na wniosek
podatnika to Urząd Skarbowy przekazuje 1% podatku należnego. Wystarczy
tylko podać w formularzu PIT nazwę Organizacji Pożytku Publicznego Fundacja „ Wiatrak” oraz numer KRS 0000175233.
Zachęcamy i prosimy o przekazanie swojego 1% na Fundację „ Wiatrak”.
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Pomysł na bożonarodzeniowy stół

... i przygotowuje przysmaki dla studentów WSG

Karol Okrasa wręcza nagrody...

Fotoreporterowi podobała się również ta dekoracja

i miejsce w konkursie, wywalczone przez studentów III roku TiR

Już po raz trzeci zorganizowaliśmy konkurs „Aranżacja Stołu”, którego tematem był „Stół Bożonarodzeniowy”.
Do konkursu stanęło 36 zespołów z naszej Uczelni
oraz 15 zespołów ze szkół ponadgimnazjalnych z
Inowrocławia, Gniezna, Miastka, Grudziądza, Kołobrzegu, Elbląga, Dobrzynia n/Wisłą i Kruszwicy. Gościem specjalnym i przewodniczącym jury był Karol
Okrasa, znany i ceniony mistrz kuchni.
To, co na stołach stworzyli nasi studenci oraz goście
przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Prześcigali się w naprawdę niebanalnych pomysłach. Na stołach
mieszały się kolory czerwieni, złota, bieli, różu, zieleni.
Niektóre dekoracje zaskakiwały prostotą, inne elegancją,
jedne nawiązywały do staropolskiej tradycji, inne zaś odzwierciedlały daleko idącą nowoczesność.
Jury w składzie: Karol Okrasa, doc. Małgorzata Szymańska-Sikora, dyrektor generalna, dr inż. Magdalena Warmińska, mgr inż. Dorota Łoboda oraz mgr Leszek Staniszewski,
miało trudny orzech do zgryzienia. W wielu przypadkach
obrady kończyły się głosowaniem, ponieważ zdania były
podzielone. Karol Okrasa był ogromnie zaskoczony poziomem prezentowanym przez naszych studentów i uczniów
szkół ponadgimnazjalnych. Stwierdził, że mamy u siebie
diamenty, które odpowiednio „wyszlifowane” mogą stanowić niesamowity potencjał na rynku pracy.
I miejsce wśród naszych studentów i nagrodę w postaci
indeksu na Uzupełniające Studia Magisterskie, połączoną dodatkowo ze zniżką 50% na czesne I i II semestru
przyznano zespołowi w składzie: Ania Bieniewicz, Waldemar Szreder, Katarzyna Skrzypczak i Sebastian Morawski
(studenci III roku „turystyki i rekreacji”, specjalność „zarządzanie gastronomią i dietetyka”).
Wyróżnienia otrzymali: Jolanta Machula, Renata Baczyńska, Mariusz Sobczyk, Tomasz Całkowski (III rok „tir”,
„zarządzanie gastronomią i dietetyka”) oraz Małgorzata
Szymańska, Urszula Malesa, Agnieszka Olszewska i Monika Murawska (II rok„tir”, „hotelarstwo”). Osobnym wyróżnieniem, przyznanym przez Samorząd Studencki, nagrodzeni zostali: Aleksandra Sowa, Krystian Dobrzyński,
Waldemar Kowalski (I rok „tir”, „zarządzanie gastronomią
i dietetyka”). Nagrodę postanowił przyznać również Karol
Okrasa. Otrzymał je zespół, który oprócz stołu postanowił
również przygotować wybrane potrawy wigilijne. Wyróżnieni to: Waldemar Piekut, Szymon Sabiniarz, Arkadiusz
Tkaczyk i Roksana Michalczyk (III rok „tir”, „zarządzanie
gastronomią i dietetyka”).
I miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych, a tym samym
indeks na studia licencjackie wraz ze zniżką 50% na czesne I i II semestru otrzymał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Inowrocławia. Wyróżnienia zostały przyznane
Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych z Gniezna oraz Zespołowi Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego z Miastka.
Warto wspomnieć, że konkurs został uświetniony pokazem barmańskim, show Karola Okrasy oraz występem
Chóru Akademickiego WSG. Tego dnia uczelnię odwiedziły setki gości, wśród których znalazły się przedszkolaki,
uczniowie szkół i po prostu osoby, chcące znaleźć pomysł
na aranżację stołu wieczerzy wigilijnej.
Przed nami kolejne edycje i kolejne wyzwania. Stawiamy
sobie coraz wyżej poprzeczkę, ale myślę, że warto. Co
roku jestem mile zaskakiwana przez uczestników, chociaż wiem, że studenci WSG to młodzież, na którą zawsze
mogę liczyć, a jej kreatywność i inwencja twórcza jest dla
mnie motorem do przygotowywania kolejnych edycji.
					
Dorota Łoboda
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„Ocalić od zapomnienia” to tytuł cyklu,
który zainaugurował swą obecność w
Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej przy
WSG spotkaniem poświęconym brakującej od prawie 70 lat najważniejszej ściany
Bydgoszczy – zachodniej pierzei Starego
Rynku.
Pragnienie wielu bydgoszczan powrotu na
dawne miejsce zrekonstruowanych obiektów kościółka i otaczających go czterech
kamienic nie mogło zostać zrealizowane
przez dziesiątki lat.
Zachodnia pierzeja Starego Rynku w
Bydgoszczy była przez setki lat wizytówką – ikoną miasta. Przy niej odbywały się
najważniejsze dla grodu nad bluszczową
rzeką wydarzenia. To tutaj w 1920 roku
Polska wracała do Bydgoszczy. Zachodnia ściana Rynku była tłem pierwszych
rozstrzeliwań ludności cywilnej w czasie
II wojny światowej. Świadek ten musiał
zniknąć, stąd podjęta w 1940 roku decyzja o rozbiórce pięciu obiektów. Okaleczony Stary Rynek miasta towarzyszy nam
do dziś. Ekwiwalentem jest Pomnik Walki
i Męczeństwa oraz podwórzowa ściana,
„kuchenne wejście” Ratusza.

O C A L I Ć
OD

ZAPOMNIENIA

miłośników Bydgoszczy. Nie tak dawno
zebrali się wokół ekspozycji poświęconej zachodniej pierzei Starego Rynku.
Uświetniły ją fotografie Włodzimierza
Kałdowskiego, kolekcje pocztówek Wojciecha Banacha, kilkadziesiąt obrazów
różnych autorów, prezentacje twórczości
poetyckiej związanej z tym historycznym
miejscem. Punktem kulminacyjnym była
prezentacja multimedialna na temat rekonstrukcji nieistniejących obiektów oraz
porywające wystąpienia dr. Marka Chamota, dyrektora Instytutu Kulturoznaw-

stwa WSG i Sebastiana Malinowskiego,
przedstawiciela Społecznego Komitetu
Rekonstrukcji Zachodniej Pierzei Starego
Rynku im. Andrzeja Szwalbego.
Licznie zgromadzona publiczność bardzo
pozytywnie odebrała propozycję kontynuacji cyklu „Ocalić od zapomnienia” i realizację przyświecającego mu celu – poszukiwania tożsamości Bydgoszczy.
					
		
Andrzej Adamski
Fot: Stefan Horbulewicz
Grafika, ołówek, Ewa Gawrych 2006

Stary Rynek nie ma historycznych kształtów, należytych proporcji. Jest nijaki! Tęsknota za historycznym wyglądem serca
miasta nie minęła do dziś. Fotografie ruin,
twórczość literacka, malarska i niewyczerpana publicystyka służą podtrzymywaniu w pamięci pragnienia rekonstrukcji
pierzei.
Otwierając swój piękny obiekt nad Brdą
Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG
stała się miejscem spotkań przyjaciół i
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Jego nazwisko jest powszechnie znane
w świecie hotelarstwa. Z jego wiedzy i
doświadczenia czerpią kolejne generacje
adeptów zawodu. Jak mało kto w pełni zasłużył sobie na miano guru hotelarstwa.
Prof. Tadeusz Bernard Tulibacki urodził się
15 lutego 1922 roku w Inowrocławiu. W
latach 1935-39 był uczniem inowrocławskiego Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza. Po wojnie studiował socjologię
na Uniwersytecie Warszawskim. W 1967
uzyskał także dyplom dwuletniego Studium
Ekonomiki i Organizacji Turystyki. Zna biegle język francuski, niemiecki i rosyjski.
W pracy zawodowej oddał się całkowicie problematyce hotelarskiej i turystycznej. Od 1961 roku był wiceprezesem
Stowarzyszenia „Dom Chłopa”, w latach
1964-1973 dyrektorem Biura Turystyki
Zagranicznej Ogólnopolskiej Spółdzielni
Turystycznej „Gromada”, w latach 1973-1977 ponownie dyrektorował hotelowi
„Dom Chłopa”. Od 1962 roku jest członkiem władz naczelnych Polskiego Zrzeszenia Hoteli (PZH). W latach 1977-1991
był sekretarzem generalnym Zrzeszenia
Polskich Hoteli Turystycznych. Przez 27
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lat reprezentował polskie hotelarstwo w
Radzie Administracyjnej Association Internationale de l’Hôtellerie (AIH) w Paryżu
oraz na kongresach Ho-Re-Ca i AIH. Jest
członkiem Komisji Techniki i Wyposażenia
Hoteli, ekspertem konwentu Rekomendacji Hoteli. Spod jego pióra wyszły liczne
artykuły na tematy hotelarsko-turystyczne
w czasopismach branżowych oraz podręczniki z dziedziny hotelarstwa, a także
trzy biografie: ks. Prałata Dezyderego
Wróblewskiego, prof. dr hab. Michała
Swobody i prof. Mariana Kadleca.
Prof. Tulibacki wykłada w Wyższej Szkole
Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, w Wyższej Szkole Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki, Wyższej
Szkole Ekonomicznej, Policealnej Szkole
Hotelarstwa „Triada” i w Prywatnym Policealnym Studium Hotelarsko-Turystycznym
w Warszawie. Za wieloletnie osiągnięcia
zawodowe dla rozwoju hotelarstwa, turystyki i szkolnictwa zawodowego został
odznaczony Krzyżem Komandorskim,
Oficerskim oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest laureatem dziennikarskiego konkursu Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki o honorową nagrodę
„Kos” w 1994 roku. Stale współpracuje z
Warszawskim Odziałem Gazety Wyborczej, na łamach której publikuje biogramy wywodzących się z Kujaw ludzi. Jest
człowiekiem niezwykle komunikatywnym
i ma wręcz talent w nawiązywaniu kon-

Prof. T. Tulibacki

taktów, rozpoznaje swoich wychowanków
po wielu latach. Nadal jest aktywny i systematycznie bierze udział w spotkaniach
organizowanych przez Stowarzyszenie
Prasy Lokalnej w Warszawie. Jest niesamowitym gawędziarzem i zarazem skarbnicą wiedzy o polskim hotelarstwie. Od
50 lat mieszka w Warszawie, ale często
odwiedza rodzinny Inowrocław. Prawie
30 lat był członkiem kolegium redakcyjnego miesięcznika „Hotelarz”, na którego
łamach zamieścił setki artykułów związanych z historią hotelarstwa krajowego
i światowego. Pan profesor nadal tryska
wyśmienitym humorem i pogodą ducha.
Opr. i fot. Mirosław S. Kowalski

Najpiękniejsze
ptaki Pomorza
W Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Wilga” w Górznie k. Brodnicy zorganizowano wystawę fotograficzną „Najpiękniejsze ptaki Pomorza”. Trzydzieści
zgromadzonych fotogramów to dzieło szczególnej
pasji nauczyciela i współpracownika „Przyrody
Polskiej” Cezarego Korkosza, uznanego hotelarza
Arkadiusza Labudy, leśnika Mateusza Matysiaka,
księgowego Cezarego Pióro i zootechnika Artura
Tabora.
Wystawa odwiedzi także Nowohuckie Centrum
Kultury w Krakowie i jeden z zakopiańskich hoteli,
poprzednio była eksponowana w Gdańsku i na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. (MK)

Za wkład
w rozwój nauki polskiej
W Muzeum Domowym w Świeszu odbyła się uroczystość
dekoracji prof. dr hab. Janusza Migdalskiego Złotym Krzyżem Zasługi za wkład w rozwój nauki polskiej. Dekoracji
dokonali w imieniu Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo–Technologicznego w Bydgoszczy mgr inż. Maria Drewienko oraz dr inż. Jerzy Wittek, prodziekan Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki UPT w Bydgoszczy.
O prof. Migdalskim i utworzonym przez niego Muzeum w
Świeszu pisaliśmy w nr 23 Kuriera. (MK)
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Historia Towarzystwa sięga 1936
roku. Zostało założone w Gdyni,
jako przykład współpracy i przyjaźni, podczas budowy pierwszego
polskiego portu przez grupę francuskich i polskich specjalistów portowych. Początkowo wokół Towarzystwa
skupiały się takie osobistości jak: Edgar
Faure, Maurice Schumann, generał de
Bénoville. Kilka lat po ukończeniu II wojny światowej, dzięki takim osobom jak:
Aleksander Gieysztor i Jerzy Lisowski,
w 1972 roku reaktywowano Towarzystwo
Przyjaźni Polsko-Francuskiej przez połączenie kilku istniejących w kraju struktur
regionalnych, a jego kierownictwo objęła
ówczesna marszałek Sejmu prof. Halina
Skibniewska. Od 1972 roku wiele znanych
osobistości przyjmowało honorowe członkostwo Towarzystwa, m.in. ambasadorzy
francuscy w Polsce i polscy we Francji,
ministrowie i deputowani, dyrektorzy Instytutu Polskiego w Paryżu, a ostatnio do
tego grona został przyjęty Prezydent Miasta Bydgoszczy.
Myśl powołania do życia Bydgoskiego
Oddziału Towarzystwa kiełkowała od
1978 roku, ale niesprzyjające wówczas
warunki społeczno-polityczne nie pozwalały na jej zrealizowanie. Dopiero w 1981
roku udało się utworzyć oddział w Bydgoszczy, należący dziś do grona 28 oddziałów w Polsce. Jego dotychczasowe
26 lat działalności podporządkowane było
propagowaniu nauki języka francuskiego
oraz dążeniu, aby w naszej polskiej kulturze znaczyli nadal: Montaigne, Apollinaire, Édith Piaf, Camus, Le Corbusier i inni
twórcy kultury.
Jednym z celów Towarzystwa jest ukazywanie i utrwalanie wizerunku Francji, niemniej ważne jest także utrwalanie kultury
i obyczajów polskich w świadomości Francuzów. Towarzystwo rozwija szeroką akcję
kulturalno-oświatową poprzez różne konkursy, wystawy, prelekcje, imprezy związane z tradycjami i obyczajami francuskimi,
konwersacje i spotkania okolicznościowe,
skierowane do młodzieży i do najmłodszych nawet mieszkańców Bydgoszczy.
Poczynania Towarzystwa zostały docenione nie tylko przez władze lokalne. Uhonorowano je medalami za działalność,
przyznanymi przez Prezydenta Miasta
Bydgoszczy i przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz pochwałą od Ministra
Edukacji Narodowej i Ambasady Francji
za organizację Ogólnopolskiego Konkursu Poezji i Prozy Frankofońskiej w Bydgoszczy.
Od 1 grudnia 2007 Towarzystwo realizuje swój program w porozumieniu i przy
współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki.

TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI
POLSKO-FRANCUSKIEJ
Oddział w Bydgoszczy

Tego dnia bydgoski Oddział TPPF wznowił działalność po przeniesieniu siedziby
do kampusu Uczelni. WSG udostępniła Towarzystwu foyer budynku A, gdzie
otwarto Galerię Francuską „Mistral”. Cyklicznie, co miesiąc, są tam organizowane
wystawy edukacyjne, poświęcone różnym
dziedzinom życia Francji, często połączone z polskimi wątkami np. „Sławne Francuzki i Polki we Francji”, „Polski Paryż”,
czy wspólnie przygotowywana wystawa
porównawcza „Bydgoszcz–Toulouse”.
W styczniu wyeksponowano już „Żelazną
Damę Paryża” z 76 planszami obrazującymi historię Wieży Eiffela i jej znaczenie w
nauce, kulturze i reklamie. Każdej wystawie towarzyszy prelekcja lub pogadanka
na jej temat. Warto wspomnieć, że dotychczas odbyło się z ramienia Towarzystwa ponad 100 takich spotkań na różne
tematy, z różnymi słuchaczami i w różnych
miejscach, m.in. w szkołach i na UMK.
W styczniu, oprócz wspomnianej wystawy
poświęconej Wieży Eiffela, w ramach prezentacji zwyczajów i tradycji francuskich,
Towarzystwo przygotowało oryginalne
„Święto Królów” oraz koncert kolęd polskich, motetów i kolęd francuskich, wykonywanych przez Chór Akademicki WSG.
Najważniejszym prestiżowym wydarzeniem Towarzystwa jest Ogólnopolski
Francuskojęzyczny Konkurs Recytatorski
im. Jerzego Lisowskiego „Poezja i Proza
Frankofońska” w Bydgoszczy, odbywający się od 25 lat zawsze w kwietniu. Jest to
impreza kulturalno-oświatowa wielkiego
formatu, wpisana ostatnio przez Ministerstwo Kultury do Kalendarium wydarzeń
kulturalnych w Polsce. Jego jubileuszo-
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wa XXV edycja miała miejsce w Teatrze
Polskim w 2007 roku. Znaczenie konkursu podkreślają liczby: przez 25 lat około
2000 nauczycieli języka francuskiego
przygotowało do recytacji około 62000
uczestników, spośród których wyłoniono
250 laureatów Konkursu. Obecnie impreza przygotowana jest w partnerstwie
z WSG.
W marcu odbywają się w Polsce Dni
Frankofonii. Z tej okazji Towarzystwo ma
zamiar przygotować we współpracy z
WSG Dzień Kanadyjski. Ponadto, w porozumieniu z WSG, Towarzystwo zamierza
przeprowadzić konkurs fotograficzny „Migawki wakacyjne z Francji”.
Z bieżącej działalności warto wymienić prowadzone nieodpłatnie w kawiarni Leonidas
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
konwersacje „Les causeries de choses
et d`autres en français” (Rozmowy o tym
i owym po francusku) dla wszystkich, niezależnie od poziomu znajomości języka.
W lutym wprowadzone zostało „Pogotowie
językowe” - doraźna pomoc, po zgłoszeniu
telefonicznym, np. przed egzaminem z języka francuskiego. Towarzystwo służy ponadto pomocą przy wypełnianiu formularzy
czy zrozumieniu treści pism urzędowych w
języku francuskim.
Studenci Wyższej Szkoły Gospodarki, zawsze mile widziani w szeregach Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej, mogą
zgłaszać się po wszelkie informacje do
budynku B, sala nr 5. Biuro Towarzystwa
czynne jest w czwartki od godz. 17.00 do
19.00. Kontakt telefoniczny:052 322 19
63 i kom. 0 668 705 587.
H. Stachowska

foyer budynku A - na terenie Kampusu WSG
przy ul. Garbary 2 w Bydgoszczy
Każda ekspozycja kończy się prelekcją, przygotowaną przez Henrykę Stachowską, prezesa Zarządu Towarzystwa.
Styczeń - 02-31.01.2008
„ŻELAZNA DAMA PARYŻA ” – 76 plansz kopii, fotografii, reprodukcji, ilustracji itd. o Wieży
Eiffela, obrazujących jej dzieje i znaczenie dla
poetów, malarzy, naukowców, muzyków, fotografików i twórców reklamy.
Luty - 04-28.02.2008 (pogadanka 25.02.2008).
FRANCUSKI KOMIKS EDUKACYJNY „JEFFA” – cenionego we Francji rysownika, ilustratora, pedagoga oraz autora scenariuszy
komiksów i książek dla młodzieży o tematyce
społecznej m.in. o alkoholizmie, uzależnieniach, rasizmie, problemach środowiska imigrantów we Francji.
Marzec
–
03-29.03.2008
(pogadanka
24.03.2008)
„SŁAWNE FRANCUZKI I POLKI WE FRANCJI” - kobiety znane w świecie kultury, nauki,
literatury, rozrywki, polityki, przedstawione na
kopiach portretów oraz ich skrócone biografie.
Kwiecień
01-30.04.2008
(prelekcja
28.04.2008)
„TWÓRCY LITERATURY FRANCUSKOJĘZYCZNEJ” - kopie portretów poetów i pisarzy z
Francji, Belgii, Szwajcarii, Kanady, krajów afrykańskich i zamorskich oraz notki biograficzne.
MAJ - 05-30.05.2008 (wykład artysty fotografika Krystyny Łuczywek)
„POLSKI PARYŻ” (Aula A1) - 135 fotografii o
polskich śladach w Paryżu
„UROKI FRANCJI” (Foyer Bud.A; prelekcja
26.05.2008) - najpiękniejsze zakątki Francji na
planszach, kserokopiach ilustracji, reprodukcji,
fotografii.
Czerwiec – 02- 28.06.2008 (pogadanka 23.06
2008)
„WIELCY PIOSENKARZE I MUZYCY FRANCUSKOJĘZYCZNI” – piosenkarze różnych narodowości śpiewający po francusku oraz muzycy, kompozytorzy narodowości francuskiej
lub ściśle związani z Francją.

Urokliwy gród nad Brdą
Nowy projekt Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i Urzędu Miasta już zyskał
wielkie poparcie i uznanie na świecie.
Bydgoszcz ma wielki potencjał turystyczny, jakim jest rzeka Brda. Powstają nowe kładki, Wenecja bydgoska
wraz z Wyspą Młyńską odzyskują swą
dawną świetność, od nowego sezonu
zaczną kursować dwa nowoczesne
tramwaje wodne, a w planach jest już
budowa przystani i dwóch marin, czyli portów jachtowych. Wszystko dzięki
Programowi Rewitalizacji i Rozwoju
Bydgoskiego Węzła Wodnego.
Bydgoszcz jest i od zawsze była związana z wodą, od XVIII wieku rozwijała się
gospodarczo jako kwitnący port rzeczny. Unikatowy system wodny składający się z Kanału Bydgoskiego, Starego
Kanału Bydgoskiego, Brdy i Wisły stał
się najistotniejszym elementem międzynarodowej drogi wodnej Berlin - Kaliningrad (E-70). Drogą tą transportowano barkami duże ilości towarów, tereny
nad kanałem obsadzono drzewami, powstawały kawiarenki, restauracje, aleje.
Miasto do czasu I wojny światowej tak
zyskało na handlu wodnym, że zaczęto
nazywać je Małym Berlinem. Z czasów
tych pozostała cała infrastruktura techniczna - liczne śluzy, mosty, jazy, groble, uznane już za zabytkowe.
Program rewitalizacji i rozwoju BWW
obejmuje pięć typów krajobrazu, dzielących tereny nadrzeczne na strefy o
zróżnicowanym charakterze od naturalnych na obrzeżach, po mocno zurbanizowane w centrum miasta. Jego
zadaniem jest wykreowanie nowej tożsamości przestrzeni miejskiej, ochrona
wartości przyrodniczych i kulturowych.
Turystyka wodna staje się coraz bardziej powszechna, a harmonijnie wpi-

Październik – 01- 31.10.2008 (spotkanie i ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego)
„MIGAWKI WAKACYJNE Z FRANCJI” – wystawa pokonkursowa (Aula A1)
„MOSTY PARYŻA” (prelekcja 27.10.2008)
- 40 plansz przedstawiających architekturę,
dane techniczne z opisem historycznym stolicy
Francji.
Listopad – 02- 29.11.2008
„NEKROPOLIE PARYŻA” - zabytkowa architektura grobowców i pomników sławnych ludzi,
w tym Polaków na paryskich cmentarzach.
Grudzień – 02- 30.12.2008
„ZAMKI NAD LOARĄ” – 30 najpiękniejszych
zamków wybranych ze 167 istniejących w Dolinie Loary. Szczegóły architektoniczne i opisy
ich historii.
15

REGION

GALERIA FRANCUSKA „Mistral”

Bydgoski Węzeł Wodny

sana w pejzaż Bydgoszczy rzeka,
dzięki odrestaurowaniu i wzbogaceniu nowymi elementami cennych zakątków miasta, stworzeniu
infrastruktury i przywróceniu życia
na rzece, ma przyciągnąć i stać
się przystanią dla turystów z całej
Europy. Projekt został nagrodzony przez publiczność w konkursie
International Urban Landscape Award
2007. Wraz z programem pojawiła się
nowa polityka marketingowa kształtująca „salon miasta” jako „salon na wodzie”, otwierająca możliwość promocji
Bydgoszczy nie tylko w skali Polski, ale
całej Europy i świata.
NASZ

CYKLICZNE WYSTAWY EDUKACYJNE

Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej
O/Bydgoszcz we współpracy z Wyższą Szkołą
Gospodarki

Instytut Gospodarki Regionalnej i Lokalnej Wyższej Szkoły Gospodarki
przygotował cykl seminariów obejmujących pięć spotkań pt. „Bydgoszcz
nad Wisłą, Brdą i Kanałem Bydgoskim.
Wczoraj, dziś i jutro”, których celem
była popularyzacja idei BWW. Słuchacze mieli okazję zapoznać się z historią
kanału, rodzin brakarzy i szczegółami
programu rewitalizacji. Wykłady wygłosili m.in. Architekt Miasta Bydgoszczy
Robert Łucka oraz wykładowca WSG
Roman Pilch. Swoje propozycje projektowe związane z BWW przedstawili
studenci kierunku „architektura i urbanistyka”. Patronat nad cyklem seminariów objął Prezydent Miasta Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz.
Dawna rola Bydgoszczy jako portu na
szlaku wodnym, przystosowana do
aktualnych standardów technicznych i
estetycznych, znów może okazać się
wielką szansą dla rozwoju grodu nad
Brdą.
Sambor Mieruszewski

temat na czasie

Dnia 7 marca br. w Bydgoszczy
rozpocznie się trzydniowy XIV Festiwal dla Kobiet PROGRESSteron, który potrwa 3 dni. To pierwsza edycja Festiwalu w naszym
mieście organizowana przez Pracownię Rozwoju Osobistego Spinka i Dojrzewalnię Róż.

Organizatorzy zapewniają, że w
przyjaznej i ciepłej atmosferze,
podczas warsztatów psychologicznych, tanecznych i plastycznych, przy porywającej muzyce,
będzie można poszukiwać wewnętrznej siły i pasji, odkrywać,
co nas pobudza do rozwoju i twórczego działania. W ofercie jest
ponad 60 warsztatów i wykładów
prowadzonych przez psychologów, trenerów, artystów i tancerzy
z Bydgoszczy, Torunia, Warszawy, Poznania, Krakowa i wielu innych miejscowości.
W Festiwal zaangażowała się również
Akademicka Przestrzeń Kulturalna
przygotowując cykl imprez towarzyszących (nie tylko dla kobiet) pod hasłem
„Kobieta w sztuce”.

7 marca 2008r.
godz. 19:00
W sali widowiskowej Akademickiej
Przestrzeni Kulturalnej będzie można
obejrzeć spektakl muzyczny w wykonaniu zespołu El Shaddai (pod kierunkiem Anity Dąbrowskiej-Zaleśny) z Torunia. Zachęcamy do spędzenia czasu
przy kawie i do delektowania się portretami kobiet uchwyconymi w najpiękniejszych polskich piosenkach, np. „Jej
portret”, „Bądź moim natchnieniem”,
„Miłość ci wszystko wybaczy”.
Zespołowi El Shaddai akompaniować
będzie zespół instrumentalny w składzie: Michał Rybka – bas, Nikodem
Wróbel – gitara, Igor Nowicki – klawisze, Bogumił Romanowski – perkusja
oraz Szymon Łukowski – saksofon.
Muzyczna strona spektaklu wsparta
będzie ilustracjami tanecznymi przygotowanymi przez Przestrzeń Tańca APK
pod opieką Moniki Kochanowskiej.

8 marca 2008r.
godz. 19:00
Drugiego dnia, nieprzypadkowo w
Dzień Kobiet, obejrzymy, tym razem
na ekranie, film specjalnie wyselekcjonowany przez Emilię Walczak z Akademickiego Klubu Filmowego. Będzie to
niewątpliwie „kobiecy” obraz - „Historia Niemoralna” Barbary Sass, z 1990
roku.
Barbara Sass często porównywana
jest do węgierskiej reżyserki Marty
Mészáros. Podobnie jak Mészáros i
większość reżyserek z tego obszaru
kulturowego, Sass również sprzeciwia się wąskim, feministycznym interpretacjom jej filmów. Jej produkcje nie
podejmują wcale polemiki z męskim
światem. Nie są manifestem w sprawie
równouprawnienia, sprzeciwem wobec
niesprawiedliwości społecznej. Nie nawołują do walki, niczego nie krytykują i
bynajmniej nie mają ambicji moralizatorskich akurat w tym kontekście. One
po prostu obiektywnie skupiają się na
kobiecie. Ty zawsze masz te swoje
babskie tematy – to znamienne słowa,
adresowane do bohaterki filmu „Bez
miłości”, który był kinowym debiutem
Barbary Sass.

9 marca 2008r.
godz. 18:00

NIETYPOWE HOBBY

Anna Afek, studentka „turystyki i rekreacji”
fotografię kocha od dziecka. Tę miłość zaszczepił jej ojciec, który nauczył ją podstaw robienia zdjęć. W czasach liceum
Ania należała do kółka fotograficznego
oraz filmowego. Kiedy rozpoczęła studia w
WSG, usłyszała o tworzonym właśnie kole
„Zorka5”, działającym w Muzeum Fotografii w ramach Przestrzeni Fotograficznej
APK. - Na początku była nas szóstka, która z czasem skurczyła się do trójki – mówi
Ania. - Start nie był przebojowy, szybko
jednak zaczęło nas przybywać. - Jest tradycjonalistką, robi tylko fotografie analogowe, nie lubi cyfrówek - podkreśla Arkadiusz
Blachowski, szef koła i kustosz Muzeum
Fotografii. Wkrótce po rozpoczęciu działalności koło zaczęło nabierać znaczenia,
wystartowały pierwsze wystawy, wernisaże
oraz wyjazdy, np. na Targi Fotograficzne w
Łodzi. Po roku działalności, przy kolejnym
naborze było już trzydzieści osób. – Niestety, to już za dużo jak na nasze koło,
musieliśmy zrobić selekcję - przyznaje ze
smutkiem Ania. Po półtora roku działalności została jedyną osobą z pierwszego naboru. Jest więc swego rodzaju kombatantem, poznała przez ten czas wiele tajników
fotografii, ma silną pozycję w grupie. Ponadto angażuje się w wiele działań uczelnianych, w tym np. w Program Wolontariat
(grupa konferencyjna). Czy dla odprężenia
od wszystkich zajęć wkłada kapcie i ląduje
przed telewizorem? - Latam szybowcem
- zadziwia, a nawet szokuje każdego dowiadującego się o nietypowym hobby. - To

Ostatni dzień Festiwalu uświetni spektakl Moniki Wirżajtys „7xK”, który próbuje odsłonić rąbka tajemnicy, jaką jest
proces dojrzewania, inicjacji w kobiecość. Pomysł zrodził się z potrzeby i
chęci spotkania z kobietami, ich doświadczeniem i wiedzą. Okazało się,
że Polki chętnie opowiadają o sobie, o
swoich nawet bardzo intymnych przeżyciach i o tym, jak postrzegają swoją
kobiecość. Podczas rozmów pojawiły
się tematy macierzyństwa, kobiecej
wspólnoty, wpływu kultury kręgu judeochrześcijańskiego na rolę kobiety,
czy presji wizerunków kobiecości w
popkulturze.
					
					
Agnieszka Puza

Anna Afek

AKADEMICKA PRZESTRZEŃ KULTURALNA

K O B I E T A

Przyjęło się, że student w czasach kapitalizmu ma się tylko uczyć i kombinować,
jak opłacić semestr/akademik/wejście na
imprezę (niepotrzebne skreślić). Że na
nic nie ma czasu, że trzeba robić karierę,
że dookoła wyścig szczurów i innych okolicznych gryzoni. Okazuje się jednak, że
wbrew temu, co się powszechnie sądzi,
studenci to nie maszyny zaprogramowane w trybie nauka-impreza. Są też tacy,
którzy robią coś więcej i wcale nie przeszkadza im to w nauce.
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Robić coś więcej
było zupełnie przypadkowe. Przez całe życie miałam bardzo starannie zaplanowane
wakacje. Pewnego razu okazało się, że
dwa tygodnie przed rozpoczęciem lata nie
miałam kompletnie żadnego pomysłu. Nagle pomyślałam, że całkiem nieźle byłoby
spróbować lotu balonem. Niestety, najbliższa miejscowość, gdzie można wznieść
się w chmury tymi niesamowitymi wehikułami to… Rzeszów. Okazało się jednak, że
w bydgoskim Aeroklubie można latać szybowcami. Ania postanowiła, że spróbuje
kilka razy się przelecieć... i tak jej zostało
do dziś.

SPRZĘT ZE STANÓW,
PIANKI Z ZACHEMU I ALA JANOSZ

Dominik Motoła, absolwent „turystyki i
rekreacji” (teraz na studiach magisterskich) od najmłodszych lat był zakochany
w muzyce oraz nowoczesnej technice i
innowacyjnych rozwiązaniach. Gdy jego
znajomi bawili się w piaskownicy, on w
„tajnym laboratorium”, czyli w piwnicy
składał swój pierwszy sprzęt grający. Pod
koniec szkoły podstawowej, zainspirowany zachodnimi kapelami zaczął grać
na gitarze. W liceum przyszedł czas na
pierwszy własny zespół, grający alternatywną muzykę rockową. Pod koniec
ogólniaka wziął udział w „Idolu”, gdzie
zaszedł wysoko, lecz musiał zrezygnować z powodów rodzinnych. – Tylko to
sprawiło, że nie zdobyłem sławy niczym
Ala Janosz – mówi Dominik, puszczając
oko. Wkrótce jego nowym zamiłowaniem
i jednocześnie pracą stało się sprowadzanie nowoczesnego sprzętu muzycznego z
USA. – Do dziś wiele sław polskiej sceny
muzycznej korzysta ze sprowadzonego
przeze mnie sprzętu - podkreśla.
Na studiach założył nowy zespół, Dust
Over, który szturmem zdobył popularność
w rockowym undergroundzie. Właśnie
wtedy postanowił założyć studio nagrań.
Z pomysłem udał się do władz Uczelni.
Było to wiosną 2006 roku. – Zbliżały się
wakacje, miałem je już dokładnie zaplanowane, zapowiadały się na prawdziwą

życiówkę - opowiada Dominik. – Na kilka dni przed wyjazdem dostałem wiadomość, że pomysł na studio chwycił, i że
mam teraz dostarczyć pełny projekt tego
przedsięwzięcia. Była to ciężka chwila,
gdyż poświęcenie czasu na stworzenie
projektu automatycznie kasowało wakacyjne plany. Dominik stwierdził jednak, że
wakacje mogą poczekać.
Pomysł na studio zbiegł się z tworzoną
właśnie Akademicką Przestrzenią Kulturalną. Generalnie remontowany budynek
L nie miał żadnego pomieszczenia, które
mogłoby spełniać funkcje studia nagrań.
Miało znaleźć się na piętrze sali widowiskowej, czyli popularnej L1. Problem polegał na tym, że w tym pomieszczeniu nie
było w ogóle żadnego piętra. Wszystko
trzeba było zbudować od zera. Tak też się
stało. Budowa trwała kilka miesięcy, nie
obyło się bez przygód. - Kolega pomagał
mi przy odbiorze pianek akustycznych z
bydgoskiego Zachemu – wspomina Dominik. - Miały dość spory format, zainstalowaliśmy więc je na dachu. Podczas
podróży powrotnej usłyszeliśmy głuchy
trzask, w lusterku ujrzeliśmy porozrzucane na drodze pianki. Na szczęście byliśmy jeszcze na terenie Zachemu, gdzie
ruch jest ograniczony”.
Studio zrealizowało już szereg różnorodnych projektów, w tym nagrania koncertów, sesji, setów dj’skich, podcastów, jingli,
mastering, produkcję dźwięku oraz inne.
– W tym roku będzie jeszcze większe ob-

Justyna Majewska

Dominik Motoła

JEST LEPIEJ, NIŻ BYŁO
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łożenie - mówi, - planuję sporo nowych akcji (m.in. związanych z rozwojem Radia Campus FM), boję się
tylko, że zacznie brakować czasu na
to wszystko. Wielu osobom już teraz
muszę niestety odmawiać. Kolejka
chętnych jest po prostu zbyt długa.
Dominik jest jednak bardzo otwartą
osobą, wysłucha każdego, kto ma
ciekawy pomysł do realizacji.

Przed rozpoczęciem nauki w WSG
Justyna Majewska była stażystką w
miejscu znanym w niektórych kręgach jako największa wylęgarnia
symulantów – WKU Bydgoszcz. Pomimo, że pomogła swojemu chłopakowi w wysłaniu go do armii, nie jest
miłośniczką militariów. Wkrótce po
zakończeniu przygody z wojskiem
rozpoczęła studia na kierunku kulturoznawstwo. Zainteresowała się różnorodnymi akcjami organizowanymi
przez WSG. –Nie trzeba mnie namawiać, aby wyjść z domu i wybrać
się na wystawę lub koncert - mówi.
Na początku była tylko biernym widzem, lecz szybko zaangażowała
się w czynne działania. – Pomagałam
przy organizacji wielu wernisaży, brałam
udział w różnych warsztatach, np. teatralnych podczas „Kulturaliów” w listopadzie
zeszłego roku. Chciałabym zorganizować
własną, autorską akcję. Znam wielu ludzi,
którzy robią ciekawe rzeczy, chcę im pomóc w organizacji własnej wystawy czy
koncertu w APK. Wiem, że jest taka możliwość i mogę to zrobić. Justyna uważa,
że własny projekt w ramach APK nie jest
trudny w realizacji. – Jeżeli to byłby dobry, dobrze przedstawiony i umotywowany pomysł, myślę, że nie byłoby problemu – mówi.– Uważam, że to jest bardzo
atrakcyjna strona Uczelni. Dziwię się, że
wciąż trzeba namawiać studentów do korzystania z tego, co oferuje Akademicka
Przestrzeń Kulturalna. Na szczęście coraz więcej ludzi interesuje się tym, czym
(poza nauką) żyje uczelnia oraz miasto.
Jest na pewno lepiej niż było. Justyna
lubi również śpiewać, dlatego udziela się
nie w jednym, ale aż w trzech chórach:
Akademickim WSG, Akademickim UTP
oraz Bydgoskim Chórze Gospel. Do tego
ostatniego dostała się dzięki nietypowej
wycieczce: - Dzięki Uczelni mogłam pojechać na warsztaty Gospel
do Krakowa, tam wkręciłam
się w ten klimat, no i postanowiłam przyłączyć się do chóru”. Nie narzeka więc na brak
zajęć, a do wojska, na szczęście, na razie nie wraca.
Jeżeli jesteś osobą kreatywną, lubisz działać, chcesz
śpiewać, grać, filmować, fotografować, pisać lub robić
cokolwiek innego poza zajęciami na Uczelni – napisz do
nas apk@byd.pl.

Po co? By… spędzić ze sobą trochę czasu, przeżyć intelektualną
przygodę, poczuć klimat kultowego miejsca i ogrzać się przy blasku
sławy, by znaleźć się tam, gdzie
życie napisało własne tragiczne
scenariusze, ze sztuką niezależną
w tytule.

Nasza grupa - młodych, sympatycznych kulturoznawców z II roku
(N) oraz Martyna i Daniela (II rok
S), Hania (III rok N) oraz Karolina z
architektury ruszyła na podbój Łodzi,
dzisiaj miasta dużego, nowoczesnego i
coraz bardziej modnego, które kiedyś o
mały włos nie zostało naszą stolicą.
„W samo południe” czekało nas spotkanie w Państwowej Wyższej Szkole
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im.
Leona Schillera, czyli po prostu Łódzkiej Filmówce. W szkole o niekwestionowanym miejscu na mapie polskiego i
światowego filmu.
Mieliśmy nie tylko okazję zwiedzić
samą szkołę i jej kampus, notabene
bardzo pod tym względem podobny do
WSG (Rektorat, Senat oraz dziekanaty
4 wydziałów „zajęły” przedwojenną willę
fabrykanta Oskara Kona, pozostałe zaś
budynki, z nowoczesnym budynkiem
„Z” na czele, mieszczącym studio telewizyjne oraz halę zdjęciową, należą
do „produkcji i dydaktyki”), ale również
poznać profil kształcenia Łódzkiej Filmówki, który przedstawił nam kierownik
działu nauczania PWSFTViT, Bogdan
Parzyjagła.
Weszliśmy także do studia telewizyjnego na praktyczne zajęcia studentów
Wydziału Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej, realizujących zadania pod czujnym okiem rektora Jerzego
Woźniaka.
Głównym punktem naszej wizyty był,
specjalnie dla nas przygotowany, przekrojowy pokaz etiud filmowych i studenckich prac dyplomowych. Smaczku
całości dodał fakt, że filmy oglądaliśmy
w najstarszej sali projekcyjnej. Byliśmy
tam, gdzie swoje prace przedstawiali:
Roman Polański, Krzysztof Zanussi,
Andrzej Wajda, Andrzej Munk, Kazimierz Kutz, Kazimierz Barabasz, Jerzy
Skolimowski, Krzysztof Kieślowski, Marek Piwowski i inni.
Obejrzeliśmy m. in. filmy Polańskiego „Uśmiech zębiasty” i „Dwaj ludzie z
szafą”(obraz nic nie stracił na świeżości), „Urząd” Kieślowskiego (makabra
urzędnicza niezmienna), a także „Ręce
do góry”, przepiękny w warstwie obrazu
i wzruszający film, zainspirowany zdję-

Kolejny etap naszej kulturalnej wędrówki po Łodzi to założone w 1931
roku Muzeum Sztuki z siedzibą w dawnym pałacu łódzkich fabrykantów, rodziny Poznańskich. W Muzeum mieści
się zaliczana do pierwszych w świecie,
stała ekspozycja sztuki awangardowej.
Jej trzon stanowią dzieła z kręgu neoplastycyzmu, konstruktywizmu i abstrakcji
geometrycznej. Łódź swoje wyjątkowe
miejsce pośród miast posiadających
najstarsze kolekcje sztuki awangardowej i nowoczesnej zawdzięcza Władysławowi Strzemińskiemu, wybitnemu
malarzowi, teoretykowi i dydaktykowi,

którego prywatna kolekcja dzieł, złożona wyłącznie z darów artystów, stanowiła zaczyn nowego muzeum.
Byliśmy pod wrażeniem Sali Neoplastycznej,
wyobrażającej
harmonię
świata i życia - autorstwa Strzemińskiego, rzeźb - kompozycji przestrzennych
Katarzyny Kobro, współinicjatorki muzeum, dzieł lekkich, umownych i ”wypełnionych powietrzem” obojga artystów
odrzuconych przez „oficjalną” sztukę.
Obok siebie w Muzeum sąsiadują dzieła
europejskich i polskich przedstawicieli
sztuki XX wieku. Mogliśmy porównać
różne artystyczne kreacje i przetworzenia rzeczywistości. Obracaliśmy się
w kręgu awangardy lat trzydziestych i
sztuki najnowszej (kubizmu, futuryzmu,
ekspresjonizmu, abstrakcji organicznej
i geometrycznej itp.). Znaleźliśmy się w
świecie malarstwa, rzeźby, grafiki, fotografii awangardowej, instalacji, obiektów przestrzennych i sztuki wideo.
Po prostu artystyczny zawrót głowy!
Uświadomiliśmy sobie, jaka jeszcze
droga przed nami do zrozumienia i
przeżycia tego, „co między słowami”
Wyjazd studyjny kulturalnymi śladami
Łodzi zaliczamy do udanych. Już planujemy kolejny. Każda okazja jest dobra,
by kulturą „nasiąkać”. Jest to przecież
wpisane w nasze studiowanie.
Bogna Wojciechowska – Blachowska
Opiekun II roku kulturoznawstwa
PS. Podziękowania dla dr. Marka Chamota, dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa i Filozofii za wsparcie naszego
pomysłu oraz czynny i merytoryczny w
nim udział.

Studenci WSG na słynnych schodach Łódzkiej Filmówki

K U LT U R O Z N A W S T W O

Kierunek
Łódź

ciem przedstawiającym wyprowadzenie Żydów z warszawskiego getta oraz
żartobliwą filmową relację z wizyty K.
Douglasa w Łódzkiej Szkole – dawno,
dawno temu, a na zakończenie znakomitą animację „Narodziny narodu” (według autora filmu wszystko zaczęło się
od dwóch białych kropek na czarnym
tle).
Podczas spotkania pochwaliliśmy się
również dokonaniami naszej Szkoły
- współpracą przy Festiwalu Camera
Obscura, współrealizacją projektu festiwalu filmowego TOFFIFEST, czy też
projektem warsztatów filmowych i reportażu telewizyjnego.
Na koniec wizyty w szkole nie mogło
oczywiście zabraknąć wspólnego zdjęcia na kultowych schodach przed salą
kinową, będących od początku istnienia szkoły miejscem niekończących się
sporów i dyskusji nie tylko artystycznych. Znaliśmy te schody ze starych
zdjęć. Na jednym z nich pośrodku siedział młody Polański.
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KARAOKE

ŻYCIA

Mikołajkowe

Dr Irena Kudlińska wraz z gośćmi z Grabia

Z

waniu i przeprowadzeniu imprezy
pomagała Julita Amilkiewicz.
Na początek, dla rozgrzania publiczności, z krótkim recitalem piosenki rosyjskiej i białoruskiej wystąpili Ludmiła i Leonid Siliccy, lektorzy
Szkoły Języków Obcych. Potem pałeczkę przejęli studenci, wspomagani przez swoich lektorów. Śpiewali w
różnych językach – angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim i hiszpańskim.
Po polsku też. Sala wtórowała przechodząc od „La isla bonita”, „California dreaming”, „Mamma mia” przez „Zuzia, lalka
nieduża”, „Kaczka dziwaczka” aż po „Aux
Champs Elysées”, „Zehn kleine Jaegermeister” i „Vayamos companeros”.
Emocje sięgnęły zenitu, gdy na scenę
wkroczył 6-letni Karolek, by wraz z tatą
Arturem Mikułą, studentem WSG odśpiewać po rosyjsku „Kanikuły”.
Równie silnych wrażeń dostarczyła odbywająca się w przerwach między piosenkami aukcja. Studenci toczyli zażarty bój,
licytując przywiezione przez dr Kudlińską z
Moskwy koszulki oraz miejsca na kursach
językowych SzJO. Prowadzący licytację
Jan Igras, zaprzyjaźniony z Uczelnią przedsiębiorca, nie posiadał się ze zdumienia.
Dochód z aukcji wyniósł 880 zł, w czasie
dwutygodniowej zbiórki na terenie Uczelni zgromadzono 2265 zł oraz ogromne
ilości darów na rzecz małych wychowanków Domu Pomocy Społecznej w Grabiu.
Wiele prezentów dotarło wprost na samą
imprezę. Beata Grabowska z III roku „ekonomii” ofiarowała wózek inwalidzki, Marek Lubański z III roku socjologii przytaszczył wraz z mamą trzy kartony słodyczy
(słodko było również w czasie karaoke,
bo studentki Radosia, Olga, Małgosia i
Julita upiekły 5 blach różnych ciast, których – jak oceniono – nie powstydziłby
się nawet Adam Sowa). Imprezę wsparły
także zaprzyjaźnione firmy z Bydgoszczy
i okolic: Express Bydgoski, Ruch S.A.,
Wers Design Sp. z o.o., Urząd Miasta
Bydgoszczy…
- Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim,
którzy całym sercem zaangażowali się
w przygotowanie mikołajkowego karaoke na rzecz dzieci z Grabia – mówi dr
Irena Kudlińska. - Uśmiech i wzruszenie
na twarzach tych dzieci były najlepszym
podziękowaniem dla wszystkich darczyńców. Powiedzenia „Muzyka łagodzi
obyczaje” oraz „Muzyka łączy pokolenia”
znalazły swój wyraz we wspólnych występach studentów i wykładowców. Kolejny
raz utwierdzam się w przekonaniu, że
jesteśmy wrażliwi i potrafimy się dzielić z
potrzebującymi.
Magdalena Jabłońska

Sala widowiskowa APK wypełniona po
brzegi, a najwytrwalsi zostaną prawie
do północy. Na scenie wzrok przyciąga
ogromna góra paczek i paczuszek, wśród
nich pluszowe misie, klocki lego, samochodziki…, ale nie tylko, bo sporo jest
praktycznych prezentów. To tylko część
darów, większość w ogromnych paczkach
czeka w oddzielnym pomieszczeniu, a i
goście wciąż donoszą swoje pakunki…
Rozpoczęło się „Mikołajkowe karaoke”,

zorganizowane w ramach akcji charytatywnej „Otwórz serce, podaj dłoń” na
rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
z Domu Pomocy Społecznej w Grabiu.
One same, wraz z opiekującymi się nimi
siostrami zakonnymi, zasiadły jako goście
honorowi w pierwszych rzędach.
Inicjatorkami imprezy były dr Irena Kudlińska, dyrektor Szkoły Języków Obcych
WSG oraz Justyna Ziemkowska, lektorka
języka angielskiego, którym w przygoto-

Warsztaty więzienne we Włocławku
Grupa studentów socjologii i kulturoznawstwa z Wyższej Szkoły Gospodarki w
Bydgoszczy miała okazję uczestniczyć w
więziennych warsztatach artystycznych w
Zakładzie Karnym we Włocławku, zorganizowanych dla osadzonych z Włocławka,
Potulic i Grudziądza.
Gośćmi warsztatów byli: dr Dariusz Tomasz Lebioda z Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego, Grzegorz Pleszyński znany
kontrowersyjny artysta plastyk oraz Marian Kustra, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Literatów. Warsztaty
podzielone były na trzy części: artystyczno–plastyczną, literacką i fotograficzną,
którą prowadził Arkadiusz Blachowski,
kustosz Muzeum Fotografii przy WSG.
Przez cały czas mieliśmy możliwość bezpośredniej konwersacji ze skazanymi, którzy na każdym kroku podkreślali potrzebę

organizowania tego rodzaju warsztatów.
Dowiedzieliśmy się, jak osadzeni funkcjonują w zakładzie karnym, jak wygląda
ich dzień, co jedzą, jak „mieszkają”. Więźniowie nie kryli się ze swoją przeszłością.
Opowiadali, jakimi ludźmi byli na wolności, co robili, ile mają dzieci. Zaskakujące
dla nas było to, że nie wstydzili się mówić
o tym, za co odbywają wyroki. Odczuliśmy dziwną więź z nimi - z jednej strony
współczuliśmy im, z drugiej zaś nie potrafiliśmy zrozumieć, dlaczego dokonali tych
wszystkich przestępstw.
Chcieliśmy podziękować władzom Uczelni, że zorganizowali dla nas taki wyjazd.
Cenne było dla nas nie tylko zapoznanie
się z twórczością skazanych, ale także
poznanie realiów życia więziennego.
		

Anna Burzyńska
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Coraz popularniejsze w Polsce i na
świecie Uniwersytety Trzeciego Wieku przeżywają oblężenie. Seniorzy
nie tylko odpoczywają na emeryturze, ale poszukują wciąż aktywności
w swoim życiu.
Pierwszy Uniwersytet Trzeciego
Wieku powstał w 1973 roku w Tuluzie. W Polsce, ściślej w Warszawie
pojawił się dwa lata później. Obecnie w naszym kraju działa około 170
uniwersytetów, które za cel stawiają sobie: umożliwianie zdobywania
wiedzy osobom starszym, które nie mogły się kształcić w młodości, a zawsze
pragnęły studiować, integrację z grupą
rówieśniczą, rozszerzenie kontaktów
społecznych, kompensację utraconych
ról społecznych, rozbudzenie nowych zainteresowań.
W województwie kujawsko-pomorskim
zarejestrowanych jest obecnie 6 takich
placówek, między innymi Inowrocławski
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Powstał on
w lutym 2007 roku dzięki inicjatywie Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
na Wydziale Zamiejscowym w Inowrocła-

wiu. Patronat naukowy sprawują: Wyższa
Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Państwowa Szkoła Muzyczna w Inowrocławiu
oraz Prezydent Miasta.
Na pierwszy wykład przybyło 220 studentów-seniorów. Zainteresowanie było tak
duże, że postanowiono zrobić dodatkowy
nabór. Obecnie Uniwersytet liczy 350 studentów.
Słuchaczom zaproponowano wykłady w
cyklu dwutygodniowym z różnych dziedzin nauki, prowadzone przede wszystkim przez kadrę naukową
Wyższej Szkoły Gospodarki oraz zajęcia w sekcjach
zainteresowań: kultury i
sztuki, turystyki, muzykoterapii, rękodzieła, terapii
ruchem, trening pamięci,
lektoraty – język angielski
i niemiecki, informatyka,
zajęcia na krytej pływalni.
Mimo że Uniwersytet
działa zaledwie rok, jego
słuchacze mieli już wiele dodatkowych atrakcji.
Byli na wycieczce w Byd-

Seniorzy w Chomiąży Szlacheckiej

W S G W I N O W R O C Ł AW I U

Dla Seniorów
w Inowrocławiu

goszczy, w ramach której zwiedzali m.in.
kampus WSG i wypoczywali w pobliskim
Myślęcinku. Odbyły się również liczne
konkursy z wiedzy ogólnej w sekcjach
zainteresowań turystycznych oraz kultury
i sztuki, ponadto zabawa andrzejkowa,
Dzień Babci i Dziadka, przygotowany
przez inowrocławskich przedszkolaków,
tłusty czwartek i wiele innych. Raz w miesiącu organizowany jest dla seniorów wyjazd do Opery Novej. Miło wspominane
są również dwie imprezy integracyjne dwudniowe wyjazdy do zaprzyjaźnionego
ośrodka w Chomiąży Szlacheckiej.
Zainteresowanie mieszkańców Inowrocławia Uniwersytetem Trzeciego Wieku
jest ogromne, dlatego na początku roku
dokonano kolejnego naboru słuchaczy.
Katarzyna Pałasz

SŁOWACJA

Nad Tatrami się błyska, gromy dziko biją. Nad Tatrou sa blýska hromy
divo bijú – tak rozpoczyna się hymn
Słowacji, młodego, niewielkiego kraju
w sercu Europy, który często „odwiedzamy przejazdem”, podróżując na
południe naszego kontynentu.
Słowackie Tatry Wysokie są znacznie bardziej rozległe niż polskie. Tu
właśnie wznoszą się najwyższe ich
wierzchołki oraz bytuje większość
tatrzańskiej zwierzyny.
Udało mi się przemierzyć Tatry
Słowackie od Doliny Furkotnej (w
sąsiedztwie Krywania – słowackiej
„góry narodowej”) aż po Dolinę Rakuską i miejscowość Tatrzańska Kotlina w Tatrach Bielskich.
Wrażenia - na pewno pozytywne, Koprowy Wierch spod Hińczowego Stawu (fot. Olgierd Rogoziński)
miłym zaskoczeniem jest brak jagodziną 18 po prostu nie ma.
kichkolwiek opłat za wstęp do TaW szczycie sezonu nawet na najtrzańskiego Parku Narodowego. Ponadto,
szlaki górskie są bardzo dobrze oznakowane, bardziej popularnych szlakach jest zdecya stan umocnień (łańcuchy) również niezły. Z dowanie luźniej niż w Polsce. Nie ma obaw,
pewnością udogodnieniem, a jednocześnie że zostaniemy „rozdeptani” przez schodzący
ciekawym rozwiązaniem komunikacyjnym, właśnie tłum dzieci na obozie wędrownym
jest linia „kolejowa” (tatranská elektrická žele- bądź pielgrzymkę turystów „w klapkach”.
znica). Ciągnie się ona niemal równolegle do Moim zdaniem najładniejszą miejscowością
Drogi Wolności (cesta slobody) od Szczyrb- słowackich Tatr Wysokich jest Szczyrbskie
skiego Jeziora aż po Tatrzańską Łomnicę. Jezioro, pięknie położone miasteczko na
Podróżowanie pociągiem (vlak) jest nie tylko wysokości 1346 metrów, znacznie wyżej
atrakcyjne ze względu na walory widokowe, niż np. Stary Smokowiec czy Tatrzańska
ale też dość komfortowe i tanie zważywszy, Łomnica. Miejscowość ta słynie z obiektów
że opłaty parkingowe w miejscowościach tu- sportowych FIS i fantastycznych tatrzańskich
rystycznych tego regionu są dość wysokie, widoków. Można stąd wybrać się na Skrajne
a bezpłatnych miejsc parkingowych przed Solisko - 2093m (najpierw kolejką krzeseł-

kową do Chaty pod Solniskiem, a następnie pieszo ok. 1h na szczyt) lub na
Bystrą Ławkę doliną Furkotną. Szlak jest
długi (wejście i zejście zajmuje praktyczne cały dzień), dość trudny, aczkolwiek
dostarczający chyba najwięcej wrażeń
widokowych. Szczególnie polecam
wejście na Furkot (2405m), skąd widok
jest po prostu rewelacyjny (Rysy się
„chowają”). Warto też wjechać kolejką
na szczyt Łomnicy (2632m), choć zdobycie biletu przypomina czasy z minionej epoki. Trzeba być przed kasą w Tatrzańskiej Łomnicy grubo przed 8 rano,
aby w ogóle kupić bilet na godzinę 16. I
nawet to nie gwarantuje wjazdu. Przeszkodą może okazać się np. zbyt silny
wiatr. Warto jednak zaryzykować, bo
sama jazda wagonikiem zawieszonym
na dwóch linach nad kilkusetmetrową
przepaścią dostarcza dreszczyku emocji, zwłaszcza gdy powieje mocniej.
Jest jeszcze wiele przepięknych,
mało uczęszczanych szlaków – choćby z Popradzkiego Jeziora na Hińczową Przełęcz,
czy z Tatrzańskiej Polianki nad Batyżowiecki
Staw i dalej magistralą do Smokowców. Polecam wypad do Tatralandii pod Liptowskim
Mikulaszem. (jakieś 55 km od Smokowców).
Mamy tam do wyboru 11 basenów termalnych o temperaturze wody od 24 do 39 stopni
Celsjusza oraz 23 zjeżdżalnie, a całodzienna
„wejściówka” nie zrujnuje naszej kieszeni. Aż
szkoda, że czegoś takiego nie ma po polskiej
stronie Tatr. Polecam serdecznie.
Olgierd Rogoziński

gdzie Tatry są najwyższe
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Skrótowcem na skróty
również w biznesie

W świecie, gdzie liczy się tempo wykonania pracy i jej natychmiastowy efekt, gdzie
wszyscy pędzą na oślep, chyba nikogo nie
dziwi dążenie społeczeństw do maksymalnego ułatwiania sobie życia. Wszystko jest
„na kliknięcie”, „pstryknięcie”, na „guzik” i
„wash and go”. Najlepiej podążać drogą na
skróty, by jak najszybciej dotrzeć do upragnionego celu. Liczy się efekt końcowy i
szybkość!
Nawet komunikowanie między ludźmi stało
się bardziej uproszczone. W mowie potocznej używamy tysięcy skrótów i skrótowców,
często nie zdając sobie sprawy, że tak
właśnie robimy. Bez niektórych nie umielibyśmy żyć….Kto zamiast WWW mówiłby
teraz World Wide Web? Czy bardzo młodzi
ludzie wiedzą, że AGD to Artykuły Gospodarstwa Domowego? Czy ktoś wysyła krótką wiadomość tekstową czy też po prostu
SMS <Short Message Service>? Skąd wiemy, że trzeba „kliknąć” na FAQ <Frequently
Asked Questions> aby uzyskać poradę lub
odpowiedź na zadany przez nas problem?
Zamiast pisać „turlam się po podłodze ze
śmiechu”, gdy nas ktoś rozbawi, piszemy
tylko ROTFL <Rolling on the Floor Laughing>. Proste, prawda? A jakie krótkie! O
ileż mniej czasu zajmuje!
Funkcjonujące w „powszechnym obiegu”
skróty i skrótowce pochodzą głównie z
wszechobecnego w naszym życiu języka
angielskiego, ale mamy też własne, polskie. Oprócz ww. AGD, jest przecież ZUS,
PZU, PKP, NBP, PKO, Polfa. I funkcjonują
one nie tylko w mowie potocznej. Chodzenie „na skróty” nie jest wyłącznie domeną
nieformalnego rejestru języka. Np. szeroko
pojęty „biznes” również posługuje się wieloma skrótami i skrótowcami, funkcjonującymi na równi z pełnymi formami wyrazów,
a często je zastępującymi z racji ich „przydługiej” formy.
Chciałabym zainteresowanym językiem
angielskim, także językiem biznesu, podać
dzisiaj kilka przykładów skrótów i skrótowców, aby pokazać, że praktycznie na każdym kroku w pracy i w domu możemy zetknąć się ze skrótem:
ASAP <as soon as possible> - jak można
najprędzej, to może być np. prośba o najszybsze możliwe udzielenie odpowiedzi
bądź odesłanie oferty, albo natychmiastowe spotkanie
HR <human resources> - zasoby ludzkie,
kiedyś mówiło się „kadry”
COO <chief operating officer>- dyrektor administracyjny
CEO <chief executive officer> - dyrektor
naczelny, generalny
VP <vice president> - wiceprezes. Mam
więc nadzieję, że otrzymawszy wiadomość
o spotkaniu z VP, nikt nie pomyśli że to VIP
z ‘literówką’.

acct. <account> - konto
dept. <department> - wydział, dział
yrly. <yearly> - rocznie, corocznie
UGT <urgent> - pilne (np. na liście do wysłania)
encl. <enclosure> - załącznik
Re <reply> - odpowiedź, np. w emailu
Fwd <forward>- przewinąć do przodu, podać dalej
mfr. <manufacturer> - producent, wytwórca
attn. <attention> - uwaga
COD <cash on delivery> - płatne przy odbiorze, za pobraniem (przydatne także w
przypadku realizacji zamówień towarów z
zagranicznych aukcji internetowych)
doz. <dozen> - tuzin, 12 sztuk (miara często używana w krajach anglosaskich)
Powyższe przykłady dotyczą kontaktów
służbowych w firmie, ale przecież i w życiu
prywatnym skrótom nikt już się nie dziwi. W
potocznej mowie pojawiają się:
BRB <be right back> = zaraz wracam
LOL <laugh out loud> = śmieję się w głos
AFAIK <as far as I know> = o ile mi wiadomo
IMHO <in my humble opinion> = moim
skromnym zdaniem
W8 <wait> = poczekaj;
czy powszechnie stosowane już chyba nawet przez polskie przedszkolaki:
4U
U2
C U, których znaczenia chyba nie muszę
podawać.
Kompletnie inną grupę skrótów i skrótowców stanowią komunikaty, jakimi posługują
się użytkownicy gier interaktywnych on-line. Przyznam szczerze, że rozszyfrowanie
większości z nich sprawiło mi kłopot.(Zapamiętałam na pewno MIA – missing in action = zaginiony podczas akcji, bo tak się
czułam w tych grach – mocno zagubiona).
Cóż – nie jestem graczem on-line. Za to zachęcam wszystkich zainteresowanych do
zapoznania się z funkcjonującymi skrótami
i skrótowcami, zwłaszcza angielskimi, bo
mogą one być nam bardzo pomocne w komunikacji – tak prywatnej, jak służbowej.
Gdzie ich szukać? Oto przykładowe książki
i linki:
Aspinall T., Bethell G.: ‘Test Your Business
Vocabulary in Use’, CUP 2003.
Barlage I.: ‘Twoje testy Business English’,
Wyd.Naukowe PWN, Warszawa 2001.
‘Terminologia Bankowość i Finanse’, Peter
Collin Publishing, Biblioteka Profesjonalisty,
Wyd. Wilga 2000.
www.acronymfinder.com
www.wiktionary.org
esl.about.com
www.abbreviations.com
Magdalena Kaleta-Kuzińska
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Ile waży
student WSG?
W semestrze zimowym roku akademickiego 2007-2008 Studenckie Koło Naukowe
Ekonometrii przeprowadziło analizę ekonometryczną, mającą wykazać zależność
wagi studenta WSG od jego płci i wzrostu.
Badania zostały przeprowadzone na reprezentatywnej grupie studentów kierunków
„ekonomia” oraz „informatyka i ekonometria”. Wśród ankietowanych znalazło się
57 kobiet i 120 mężczyzn studiujących w
trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na
II i III roku. Płeć zakodowano następująco:
0 – kobieta, 1 – mężczyzna. Na podstawie
danych statystycznych zbudowano następujący model:
waga = - 26,8 + 0,5 wzrost + 11,5płeć
Otrzymane wyniki możemy zinterpretować
w następujący sposób:
Przy ustalonym wzroście mężczyźni są średnio ciężsi od kobiet o 11,5 kg oraz dla ustalonej płci zwiększenie wzrostu o 1 cm skutkuje
zwiększeniem wagi średnio o 0,5 kg
Jak korzystać z powyższego modelu? Przyjmijmy, że jesteśmy mężczyzną o wzroście
189 cm. Wtedy zmienne przyjmują wartości:
wzrost = 189, płeć = 1. Po podstawieniu do
wzoru otrzymujemy:
Y= -26,8 + 0,5 * 189 + 11,5 * 1=79,2 kg
Otrzymany wynik to waga przeciętnego
studenta o wzroście 189 cm. Sprawdź, jak
Twoja waga przedstawia się na tle wagi pozostałych studentów.
Judyta Młodzik, Maciej Balicki,
Mirela Łyczywek, Agnieszka Nawacka,
Ewa Mays, Mirela Rudnik

PRAKTYKI ZA OCEANEM

Biuro Praktyk Zawodowych nawiązało
współpracę z amerykańską firmą Elmwood Country Club, dzięki czemu studenci po raz pierwszy będą mieli możliwość wyjazdu na praktyki zawodowe na
elitarne pole golfowe. Elmwood Country
Club jest prywatnym klubem, położonym około 30 minut jazdy od Manhattanu na ok. 400 akrach ziemi. W skład
kompleksu wchodzą: pole golfowe, korty tenisowe, basen olimpijski, dwie restauracje, sala balowa oraz hotel. Firma
od kilku lat przyjmuje studentów z Anglii
i Irlandii, jak również ze Szkoły Hotelarskiej La Roche w Szwajcarii.
Gościem Biura Praktyk Zawodowych
WSG była pani I.M. Sterk, przedstawicielka Elmwood, która podczas spotkania ze studentami omówiła działalność klubu, opowiedziała o specyfice
praktyk oraz odbyła rozmowy kwalifikacyjne. Gratulujemy wszystkim, którzy podjęli „wyzwanie” wyjazdu trochę
dalej…, za Ocean.
Krystian Lewandowski

GRANICĄ

Maj/czerwiec 2007 roku to
bez wątpienia okres przełomowy
w moim dotychczasowym życiu.
W tym czasie odbyło się spotkanie z wykładowcami z niemieckiej uczelni Reinhold Wurt Hochschule Heilbronn in Kunzelsau,
na którym pojawiła się szansa,
by zrobić coś, o czym nigdy wcześniej nie myślałem – wyjechać na
studia za granicę. Co mam do stracenia – pomyślałem...
Cztery miesiące później znalazłem się w kompletnie nieznanym
mi mieście, gdzie nie było szans na
porozumienie się w ojczystym języku – przygoda rozpoczęta. W Kunzelsau czekał na mnie mój pierwszy
niemiecki kolega – Thomas, który
zabrał mnie do miejsca docelowego – Hofrathsmule w Kunzelsau (dzielnica oddalona o jakiś kilometr od samego miasteczka).

ERASMUS

STUDIA

ZA

w NIEMCZECH

Tak mniej więcej wyglądał początek przygody, którą na pewno zapamiętam do końca życia, i za którą już
teraz z całego serca dziękuję wszystkim
osobom, które przyczyniły się do mojego
wyjazdu.
Studia w Niemczech. Pierwsza uczucie – przerażenie, kolejne myśli
– fantastyczne przeżycie i ogromna szansa. Ja poczułem na własnej skórze, co
oznacza korzystanie w 100% z języka obcego, praktyczna nauka drugiego języka
obcego i przede wszystkim, jak czuje się
człowiek w zupełnie nowym środowisku,
nowej kulturze, wśród ludzi, którzy, jak się
na początku wydaje, nie mają z nim nic
wspólnego.
Pierwszy dzień – tragedia,
wszystkie zajęcia po niemiecku (a miały
być po angielsku). Ogromny strach zajrzał mi w oczy. Na szczęście okazało się,
że to tylko spotkanie organizacyjne.
Po zajęciach spotkanie z prof Bezoldem,
odpowiedzialnym za studentów z zagranicy oraz prof Angelą Koch – wykładowcą
na kierunku Kultur – Sport - Freizeit Managment. Potem układanie planu zajęć,
wybór przedmiotów. Wszystko gra, zajęcia po angielsku, jednak nie wszystkie.
Ale kto nie ryzykuje, ten nie ma: stwierdzam, że chcę studiować po niemiecku,
by lepiej poznać ten język. Sesja będzie
po angielsku, więc mam nadzieję, że dam
sobie radę.

Muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tutejszym
systemem nauczania. Nie uczymy się definicji, ale przede wszystkim przygotowujemy mnóstwo prezentacji multimedialnych,
pracujemy bardzo często w zespołach, a
na wykładach, oprócz prezentacji, główną
formą zajęć jest dyskusja ze studentami,
co w mniemaniu tutejszych profesorów
stymuluje studentów do zastanowienia
się nad problemem i dzięki temu szybciej
i łatwiej zapamiętają, o co chodzi.
Mnie osobiście bardzo to odpowiada, bo
z natury lubię dużo mówić, a przy okazji
cały czas poszerzam znajomość języka
angielskiego i uczę się niemieckiego.
W październiku odbyło
się również tygodniowe, bardzo interesujące, gościnne seminarium prof Roberta Taylora
ze Stanów Zjednoczonych
pod tytułem „Leadership”. Seminarium kończyło się egzaminem. Chyba każdy student
w Polsce chciałby mieć takie
egzaminy: notatki, sylabus,
laptop, internet – wszystko to
jest dozwolone. Dostajemy 6
pytań, z których odpowiadamy na dwa wybrane. Jestem
ciekaw, jakie jest wasze zdanie na temat takiej formy egzaminu. Ktoś
może twierdzić, że student w ten sposób
niczego się nie dowie, bo wszystko ma
podane na tacy. Filozofia Roberta Taylora
jest inna – wszystkie informacje można
znaleźć w internecie, książkach itp. Problem polega na tym, by umiejętnie wykorzystać je w praktyce. W tym momencie
„zaczynają się schody” – pytania są bardzo problemowe, wymagają poruszenia
wielu aspektów zagadnienia, zmuszają
do zastanowienia się, przemyślenia kilku
rzeczy i napisania właściwych wniosków.
Rezultat pierwszego egzaminu – zdany!
Ocenę, pozwólcie, pozostawię dla siebie.
Zajęcia i egzaminy to oczywiście
nie wszystko. Niech nikt nie pomyśli, że
w Niemczech studenci tylko się uczą. Nic
bardziej mylnego!
08.10.2007. Pierwszy wykład z przedmiotu o nazwie: International aspects of cultural-managment. Siedzę, słucham, biorę
udział w dyskusji. Na przerwie podchodzi
grupa ludzi i zaprasza mnie na wieczorną
imprezę do klubu w miejscowości Ohringam, niedaleko Kunzelsau. Wcześniej
krótkie spotkanie zapoznawcze w domu
jednej z dziewczyn – dużo ludzi, dobra
muzyka, miły nastrój. Brzmi bardzo interesująco – oczywiście zgadzam się. Spotkanie bardzo udane, poznałem mnóstwo
nowych ludzi, klub również bardzo fajny.
W piątek odbieram pocztę, a tam zapro22

szenie na kolejną imprezę – to samo
miejsce, te same zasady. Kolejny udany wieczór, nowi znajomi, mówiąc po
naszemu – Wypas Totalny.
Imprezy odbywają się cyklicznie, w
każdy poniedziałek. Spora liczba obowiązków nie pozwala mi jednak jeździć
co tydzień (może to i dobrze). Ale to nie
wszystko – 3 puby w Kunzelsau również
pozwalają mile spędzić czas, a poza tym
są codzienne spotkania z mieszkańcami
budynku, w którym mam swoje mieszkanko. Mówiąc krótko – jest co robić.
A właśnie, mieszkańcy, znajomi.
Powiem szczerze – nie spodziewałem
się tego, co tu zastałem! Po kilku dniach
stwierdziłem, że niestety my, Polacy kochamy stereotypy. Ja osobiście nie spotkałem się z niczym, przed czym przestrzegano, kiedy jeszcze byłem w Polsce.
Wręcz przeciwnie – ludzie, studenci są
bardzo otwarci, pomagali mi na początku
we wszystkim – znalezieniu sali wykładowej, dogadaniu się po niemiecku… Nie
było nigdy problemu, żebym mógł skorzystać z czyjegoś komputera lub laptopa.
Często spotykamy się wszyscy na wspólnych obiadach, jeździmy razem na zakupy. Pewnie większość z czytelników w to
nie uwierzy – ale żyjemy tu jak jedna studencka rodzina.
Konkluzja jest bardzo prosta.
Warto wyjeżdżać za granicę na studia.
Nie wiem, jak to wygląda w innych krajach. Nie wiem, jak to wygląda, gdy ktoś
przyjeżdża do Niemiec do pracy. Jedno
jednak mogę powiedzieć – studia w tym
kraju to dla mnie prawdziwa przyjemność.
Budzę się rano i z miłą chęcią idę na zajęcia. Atmosfera panująca w gronie studenckim jest podobna do tej w Polsce. Są
takie dni, że czuję się tu jak w domu. Nie
zmienia to jednak faktu, że bardzo tęsknię
za Polską, rodziną, dziewczyną, ale to są
rzeczy normalne, z którymi trzeba się po
prostu liczyć i albo się podejmuje to ryzyko, albo nie. Ja zachęcam wszystkich
– korzystajcie z takich szans tak często,
jak tylko możecie. Naprawdę warto.
Do zobaczenia za kilka miesięcy.
Szymon Lach

czasu na ich zwiedzanie.
Często rozpoznaję dany
kraj po… wyglądzie lotniska, a nie słynnej budowli.
Sandra: Zgadzam się.
Jeśli miałabym wracać
do wszystkich odwiedzanych krajów, to tylko prywatnie!

jeszcze przed nami

Dlaczego właśnie kajakarstwo? Skąd
wzięła się ta pasja?
Beata Mikołajczyk: Miałam 11 lat, kiedy do
mojej szkoły przyszedł Wiesław Rakowski, mój obecny trener. Proponował zajęcia z kajakarstwa. Upiększał, ubarwiał...,
opowiadał, jak cudownie jest na treningu,
jak miło pływać latem po Brdzie. Wiedziałam, jak wygląda nasza rzeka i za nic w
świecie nie miałam ochoty pływać po niej
kajakiem. Po tygodniu koleżanka namówiła mnie jednak na trening. Nie było tak
źle. Trener był zadowolony, widząc mój
pierwszy kontakt z kajakiem. Pod koniec
wakacji zaproponował przejście do szkoły o profilu sportowym (S.P nr 47). Długo
przekonywałam rodziców, którzy uważali,
że nauka przede wszystkim... Zgodzili się,
tata powiedział: „Jak pójdziesz, powrotu
nie będzie.” Dokonałam więc pierwszej
poważnej decyzji w życiu i zaczęłam trenować kajakarstwo.
Sandra Pawełczak: Od najmłodszych lat
jeździłam z rodzicami na spływy kajakowe, co mnie bardzo
pasjonowało (woda,
przyroda), dodatkowym impulsem było
to, że tato także uprawiał kajakarstwo (kanadyjki).

Polski Młodzików, Juniorów Młodszych,
Juniorów, Seniorów i również kilkanaście
medali na Mistrzostwach Europy oraz
Świata we wszystkich kategoriach wiekowych. Najlepszy wynik ubiegłego roku to
wywalczenie kwalifikacji olimpijskiej indywidualnie na 500m.
Sandra: Za moje największe sukcesy
uważam brązowy medal Mistrzostw Europy Seniorów 2007 oraz złoty medal Młodzieżowych Mistrzostw Europy 2007.
Sport wyczynowy i nauka. Jak sobie z tym
radzicie?
Beata: Sport uczy dyscypliny, cierpliwości,
samozaparcia. Wszystkie te cechy przydają się w życiu. Stres, który wywołuje
szkoła, jest niczym w porównaniu ze stresem na zawodach. Na obozach spędzam
około 300 dni w roku. W domu jestem
gościem, wiecznie żyję „na torbie”. Szkoła pomaga takim ludziom jak ja, umożliwiając nam indywidualną organizację
studiów. Dodatkowo (co jest bardzo dużą
pomocą) przyznaje stypendia sportowe.
Ja takie otrzymałam, a to również mobilizuje. Jednak cierpię na brak czasu, doba
jest zbyt krótka, by pogodzić wszystkie
Sandra Pawełczak

Beata Mikołajczyk

Na czym polega specyfika tej dyscypliny?
Beata: Po pierwsze
trzeba się nauczyć
siedzieć w kajaku i
nie przewrócić się,
później trzeba nauczyć się pływać i
nie przewracać się.
Niby nic trudnego,
ale kajak wyczynowy
ma 37-39cm szerokości! Jest napędzany
siłą naszych mięśni
(plecy, ręce, nogi). Do dyspozycji mamy
wiosło o długości 210-225cm. Myślę, że
warto przekonać się samemu, jak to wygląda.
Sandra: Wysiłek jak w każdym sporcie
wyczynowym, ale połączony z wielką
przyjemnością ciągłego kontaktu z przyrodą. Wymaga dużo wyrzeczeń i poświęcenia.

obowiązki. Często cały dzień wypełniony
jest treningiem, nauką, a wtedy już brak
czasu i sił na spotkania towarzyskie.
Sandra: Jest ciężko połączyć naukę ze
sportem przy tak intensywnych treningach i tak dużej liczbie zgrupowań. Każdą
wolną chwilę na obozach staram się wykorzystywać jak najlepiej, aby nadrabiać
zaległości.

Wasze największe sukcesy sportowe...
Beata: Największe sukcesy sportowe jeszcze przede mną... Do tej pory udało mi się
wywalczyć kilkanaście złotych, srebrnych
i brązowych medali na Mistrzostwach

Kariera sportowca związana jest z podróżami. Czy macie jakieś szczególne miejsce, do którego chciałybyście wracać?
Beata: To prawda, odwiedziłam wiele krajów świata, ale tak naprawdę nie miałam
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Największe sukcesy

Rozmawiamy z Beatą Mikołajczyk i Sandrą Pawełczak
- wschodzącymi gwiazdami
polskiego kajakarstwa i coraz bardziej rozpoznawanymi postaciami bydgoskiego
sportu. Beata i Sandra są
studentkami II roku „turystyki i rekreacji”
WSG.

Macie kogoś, kto pomaga Wam na Uczelni?
Beata: Przede wszystkim pomagają koleżanki, które zawsze służą pomocą, swoim
czasem i notatkami. W mojej grupie ćwiczeniowej (B5) jest Daria, w grupie wykładowej B – Agnieszka, Asia i Ania. Oprócz
nich pomaga całe Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu. Serdecznie wszystkim dziękuję.
Dlaczego wybrałyście studia w WSG?
Beata: Zaczynałam naukę od Akademii
Bydgoskiej (obecnie Uniwersytet), kierunek wychowania fizycznego. Miałam tam
masę problemów, związanych z tym, że
nie mogłam liczyć na indywidualną organizację studiów, co bardzo utrudniało
zaliczenia. Poza tym doznałam kontuzji
kolana, musiałam przejść operację i tak
zakończyła się moja nauka na tej uczelni.
Potem podjęłam naukę w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów, która została
rozwiązana. O WSG usłyszałam od rodziny, trenera i koleżanek. Zaczęłam od
początku na kierunku „turystyka i rekreacja”.
Teraz żałuję, że
tej decyzji nie
podjęłam wcześniej.
Sandra: Zainteresowała mnie
specjalność
„organizacja
i
zarządzanie
sportem”,
ponieważ
wiąże
się z uprawianą przeze mnie
dziedziną.
Co
chciałybyście osiągnąć w
nadchodzącym
sezonie?
Beata: Tego nie zdradzę, nie będę zapeszać. Mogę jedynie powiedzieć, że w
nadchodzącym sezonie chciałabym po
prostu pływać jeszcze szybciej niż do tej
pory. Często powtarzam sobie bardzo
mądrą myśl, która pozwala mi wytrwać:
„Nigdy nie rezygnuj ze swoich marzeń, bo
jeśli umrą marzenia, umrzesz i ty!”.
Sandra: Głównym celem jest zakwalifikowanie się na Igrzyska Olimpijskie 2008.
Marzenia – na pewno zdobywanie medali
na najważniejszych imprezach międzynarodowych, a przede wszystkim zdobycie
medalu olimpijskiego.
rozmawiał Szymon Nowicki

KARATE NA MEDAL
– mówi Agnieszka. Spełniając życzenie
córki, rodzice z pewnością nie przypuszczali, że sport tak mocno wpisze się w jej
życie.

- Kata to walka z cieniem, kumite – bezpośrednia walka z przeciwnikiem. Obydwie
są dziedzinami karate. A shotokan to styl
karate – tłumaczy Agnieszka. Niby jasne,
ale mnie i tak trudno zrozumieć, jak drobniutka dziewczyna o niewinnym uśmiechu
pokonała w zawodach tylu rywali. Jeszcze
trudniej jest wyobrazić sobie, że mogłaby
dać radę każdemu zwykłemu człowiekowi, nawet o największej posturze.
Agnieszka Dybicz, studentka I roku „turystyki i rekreacji”, ma w swoim sportowym
dorobku ponad 200 medali, zdobytych
na krajowych i zagranicznych zawodach
karate. Jest wielokrotną mistrzynią i wicemistrzynią Polski, Europy i świata w
różnych kategoriach wiekowych. Posiada
mistrzowską klasę sportową. Za swoje
osiągnięcia otrzymała nagrodę i, niedawno, stypendium sportowe od Prezydenta
Bydgoszczy, Konstantego Dombrowicza.
Stypendium przyznała jej również WSG.
Jej przygoda z karate zaczęła się w
trzeciej klasie szkoły podstawowej. – W
szkole był pokaz karate, który tak mi się
spodobał, że pobiegłam do rodziców i
poprosiłam, żeby zapisali mnie do klubu

Agnieszka wstąpiła do bydgoskiego klubu
Bushi-do w 1998 roku. Jej trenerem był i
jest Piotr Gołębiewski. Nie czekała długo
na pierwsze sukcesy. Jeszcze w tym samym roku wywalczyła brązowy medal w
kata drużynowym. W sumie zdobyła około 100 medali w Mistrzostwach Pomorza i
Kujaw, Mistrzostwach Wielkopolski itp. W
Pucharze Polski przypadło jej 5 złotych, 3
srebrne i 6 brązowych medali, w Mistrzostwach Polski – 10 złotych, 1 srebrny i
6 brązowych medali. We wrześniu 2007
roku Agnieszka wywalczyła dwa tytuły
Mistrzyni Polski i dwa wicemistrzowskie
w kategorii juniorek oraz brązowy medal
w kategorii seniorek, a na międzynarodowym Grand Prix Polski zdobyła srebro w
konkurencji kobiet.
Pierwszy
międzynarodowy sukces przyszedł w 1999 roku. Na
Mistrzostwach Świata
FSKA w Londynie została
wicemistrzynią
świata w konkurencji
kumite. Kolejne medale
i tytuły mistrzowskie i wicemistrzowskie zdobyła
w Lizbonie, Pilznie, Rydze, Elsove w Szwecji,
Las Vegas, Yesolo we
Włoszech, Budapeszcie, Bańskiej Bystrzycy,
Kaliningradzie, Wrocławiu… W sumie na
arenie międzynarodowej „zgarnęła” 15
złotych, 8 srebrnych i 13 brązowych medali. Za swój największy dotychczasowy
sukces uznaje brązowy medal Mistrzostw
Świata Shotokan, które odbyły się we
wrześniu 2007 roku w Bydgoszczy.
Co czuje tak utytułowana sportsmenka?
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O czym myśli, spoglądając na swoje medale? - Cieszę się, że miałam możliwość
przeżycia tylu wspaniałych chwil, a widok
medali motywuje do dalszej pracy i do
podnoszenia umiejętności – mówi skromnie Agnieszka.
Karate jest bez wątpienia fascynującą
dyscypliną. Jako zwykli śmiertelnicy, ignoranci, z dużym podziwem patrzymy na
walczących karateków. Co tak naprawdę
liczy się w tym sporcie i sprawia, że niepozorna istota dokonuje „cudów” na tatami? – W karate najważniejsza jest pasja
oraz wytrwałość, koncentracja i sumienna
praca na treningach podkreśla Agnieszka. - Karate, jak każda dyscyplina sportu
wymaga poświęcenia i wyrzeczeń, ale to
zupełnie nie ma znaczenia, gdy robi się
to, co się lubi.
Od października ub. roku Agnieszka Dybicz jest studentką „turystyki i rekreacji”

WSG. Wybrała specjalność „rekreacja i
rehabilitacja”, która szczególnie ją interesuje. W przyszłości chciałaby współpracować z młodymi sportowcami i umieć
profesjonalnie prowadzić ich rehabilitację
nie tylko pourazową, ale przede wszystkim profilaktyczną, która ma tak wielkie
znaczenie.
Jak udaje się jej pogodzić studia (w dodatku stacjonarne) ze sportem? Agnieszka uśmiecha się: – Już dawno przyzwyczaiłam się do intensywnego trybu życia.
Mam treningi 5 razy w tygodniu, przed
zawodami nawet 7 razy. Wszystko zależy
od dobrej organizacji zajęć. Teraz wygospodarowałam nawet trochę czasu, by
pomagać Albertowi Ciesielskiemu w trenowaniu uczelnianej grupy karate.
Obecnie Agnieszka przygotowuje się do
Mistrzostw Europy w karate wszechstylowym. Żałuje, że nie udało się wprowadzić
karate do programu najbliższej Olimpiady w Pekinie. Ale może kiedyś… - Mam
nadzieję, że karate stanie się w końcu
sportem olimpijskim – mówi. - Bo tak naprawdę każdy sportowiec marzy o medalu olimpijskim…
Elżbieta Czerwińska

KALENDARIUM
Z cyklu CITIES
3 grudnia 2007
W siedzibie PKOl w Warszawie miała
miejsce wystawa prac Marty Rosenthal-Sikory, artystki malarki i wykładowcy
naszej Uczelni. Zaprezentowane obrazy
olejne oraz rysunki nawiązywały tematycznie do wcześniejszych podróży zagranicznych artystki.
Marta Rosenthal-Sikora ukończyła z wyróżnieniem ASP w Poznaniu, dwukrotnie
była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki. Wystawiała swoje prace w Poznaniu,
Bydgoszczy i Legnicy. Ostatnia wystawa
jest bardzo udanym debiutem w warszawskim środowisku artystycznym.

Gościem Galerii nad Brdą był Janusz Maciej Kochanowski, artysta malarz, grafik,
projektant, który na swoją jubileuszową wystawę przygotował zbiór prac pod
wspólnym tytułem „Kwiaty na 45-lecie”.
Malarstwo Janusza M. Kochanowskiego
znane jest nie tylko w Polsce. Artysta brał
udział w wystawach w Niemczech, Rumunii, Finlandii, Danii, Francji, na Węgrzech i
na Litwie. Jest również autorem wielu projektów wnętrz hoteli, sanatoriów, biurowców, restauracji, kin i innych oraz kilkunastu mozaik monumentalnych w kraju.
Robert Gamble w WSG
6 grudnia 2007

Aglomeracje miejskie w strukturze osadniczej kraju i regionu
5-7 grudnia 2007
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej WSG był organizatorem konferencji naukowej pn. „Aglomeracje miejskie
w strukturze osadniczej kraju i regionu” z
udziałem przedstawicieli ośrodków naukowych z całego kraju. Szerzej str. 3
Zawód: korespondent
5 grudnia 2007
Z inicjatywy WSG oraz Oficyny Wydawniczej „Branta” odbyło się spotkanie z Mirosławem Ikonowiczem, dziennikarzem
PAP, który spędził wiele lat w Afryce i
Ameryce Południowej. Podczas spotkania gość opowiadał studentom o swojej
pracy oraz o przyjaźni z Ryszardem Kapuścińskim.
„Kwiaty na 45-lecie”
5 grudnia 2007

Maraton Pisania Listów
8-9 grudnia 2007
Studenci socjologii WSG oraz członkowie lokalnych grup Amnesty International z Torunia i Poznania zorganizowali
na Uczelni 24-godzinny Maraton Pisania
Listów w ramach międzynarodowej akcji,
prowadzonej od ośmiu lat przez Amnesty
International. Maraton połączony był z
warsztatami i prezentacją filmów o tematyce kobiecej. Szerzej str. 6-7
Wykłady Rosemarie Killius
10-13 grudnia 2007

Koncerty na dużym ekranie
4 grudnia 2007
„Monsters of rock”, zapis legendarnego
koncertu z Moskwy, symbolizującego rozpoczęcie nowego rozdziału w historii Rosji
zainaugurował cykl projekcyjny „Koncerty
na dużym ekranie”, zorganizowany przez
APK WSG. Miesiąc później, w styczniu,
miłośnicy dobrej muzyki obejrzeli koncert
zespołu Queen z 2007 roku z nowym wokalistą Paulem Rogerem.

pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego im.
dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Ukoronowaniem akcji był zorganizowany w szpitalu
koncert „Rock and rollowo dla dzieci” w
wykonaniu naszych studentów.

Ambasada Lednicy przy WSG zaprosiła
nas na Bliskie Spotkania z Biznesem, którego bohaterem był Robert Gamble, człowiek biznesu z rodziny Procter & Gamble
i jednocześnie pastor Kościoła Episkopalnego. Robert Gamble jest Amerykaninem, mieszka w Poznaniu, gdzie założył
firmę Harbour Point Holding oraz Radio
Obywatelskie.
Mikołajkowe karaoke
6 grudnia 2007
Szkoła Języków Obcych WSG zorganizowała i przeprowadziła zbiórkę darów
oraz Mikołajkowe karaoke na rzecz dzieci
i młodzieży z Domu Pomocy Społecznej
w Grabiu. Szerzej str. 19

Na Uczelni gościła Rosemarie Killius,
pracownik naukowy Instytutu Nauk Społecznych Uniwersytetu J. W. Goethego
we Frankfurcie nad Menem. Pani Killius
wygłosiła cykl wykładów, poświęconych
przeżyciom wojennym kobiet narodowości żydowskiej, polskiej i niemieckiej oraz
aktualnym problemom w stosunkach polsko-niemieckich.
Najpiękniejszy stół bożonarodzeniowy
12 grudnia 2007
W kolejnym konkursie „Aranżacja stołu”,
tym razem związanym ze Świętami Bożego Narodzenia, wzięli udział studenci
WSG oraz uczniowie szkół gastronomicznych z regionu. W zakończeniu imprezy
wziął udział mistrz kuchni Karol Okrasa.
Szerzej str. 11
Studenci kulturoznawstwa
swoje prace
12 grudnia 2007

wystawiają

Pluszaki dla najmłodszych pacjentów
6 grudnia 2007
Udane Mikołajki mieli również mali pacjenci Szpitala Onkologicznego w Bydgoszczy. Zostali obdarowani maskotkami,
zebranymi m.in. przez naszych studentów
z Wolontariatu Promocyjnego WSG. Dzięki akcji, zainicjowanej przez Teatr Polski,
zebrano kilkaset zabawek, które z pewnością umiliły dzieciom pobyt w szpitalu.
Studenci spełniają marzenia
7-18 grudnia 2007
Samorząd Studencki WSG podjął akcję
zbiórki pieniędzy na rzecz dzieci z Fundacji „Mam Marzenie”. Podczas Studenckiego Jarmarku Świątecznego sprzedawano
ciasta świąteczne własnej produkcji oraz
przeprowadzono licytację upominków
ofiarowanych przez władze i pracowników Uczelni. Zebrane kwoty zostały przeznaczone na realizację marzeń małych
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W Muzeum Fotografii gościła wystawa
prac studentów I roku kulturoznawstwa,
wykonanych podczas warsztatów artystycznych. Różnorodna tematyka – klasyczny portret, martwa natura, pejzaż,
kompozycje figuralne, obrazy abstrakcyjne – nawiązywała do twórczości polskich
artystów, takich jak: Jerzy Lewczyński,
Stefan Wojnecki, Zofia Rydel, Krzysztof
Cichosz, Wojciech Prażmowski, Waldemar Jama i Aleksandra Mańczak. Wszystkie prace wykonane zostały techniką fotomonotypii.

Wernisaż sztuki więźniów
12 grudnia 2007

danie ławeczki do użytku uświetnił Chór
Akademicki WSG. Studenci zapowiadają
rozmieszczenie w mieście kolejnych ławeczek – socjologicznej, liberalnej, konserwatywnej i scholastycznej.
Wigilia w WSG
20 grudnia 2007

W Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej
zaprezentowano twórczość artystyczną więźniów – prace plastyczne i rękodzielnicze, wykonane w ramach 16.
Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości
Więziennej Bydgoszcz 2007. Odbył się
również pokaz filmowy z przebiegu Więziennych Warsztatów Artystycznych we
Włocławku, w których wzięli udział studenci socjologii i kulturoznawstwa WSG.
Szerzej o Warsztatach - str. 19
Góry i wyżyny Europy
18 grudnia 2007
Tak zatytułowany był wykład prof. dr.
Zdzisława Preisnera, wykładowcy WSG,
członka elitarnego klubu podróżników
„Explorers Club”, wygłoszony w ramach
cyklu „Najpiękniejsze krajobrazy i zjawiska przyrodnicze Europy”.
Nowa galeria w WSG
19 grudnia 2007
Wystawą „Żelazna Dama Paryża” poświęconą słynnej Wieży Eiffel’a zainaugurowała działalność Galeria Francuska
„Mistral”, prowadzona przez Towarzystwo
Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Tym samym Towarzystwo przeniosło swoją siedzibę do naszej Uczelni. Szerzej o jego
aktywności str. 14
Filozoficzna ławeczka WSG
19 grudnia 2007

Tradycyjnie przy wigilijnym stole zgromadzili się pracownicy WSG. W spotkaniu
wziął udział ks. biskup Jan Tyrawa, ordynariusz diecezji bydgoskiej. Składaniu
życzeń i dzieleniu się opłatkiem towarzyszyły kolędy w wykonaniu Zespołu Pieśni
i Tańca Ziemi Bydgoskiej oraz Chóru Akademickiego WSG.

Kolęda w APK
10 stycznia 2008
Akademicka Przestrzeń Kulturalna zaprosiła nas na wieczór kolęd w wykonaniu
chóru gospel ElSzaadai z Domu Kultury
w Toruniu. Zespół prowadzony jest przez
Anitę Dąbrowską-Zaleśny.

Wigilia dla sąsiadów
21 grudnia 2007

Moja Bydgoszcz
10 stycznia 2008

W imię dobrego sąsiedztwa i ludzkiej
życzliwości Uczelnia zaprosiła na wigilijne
spotkanie sąsiadów – mieszkańców okolicznych ulic, by razem z nimi dzielić się
opłatkiem, kolędą i wigilijnymi potrawami.
Dodajmy, że uroczystość ta już dawno
wpisała się na stałe do uczelnianego kalendarza.

O tym, jak postrzega swoje rodzinne
miasto Radosław Sałaciński, fotoreporter, student socjologii w WSG, mogliśmy
przekonać się na wystawie jego prac w
Muzeum Fotografii. Autor zaprezentował
zdjęcia Bydgoszczy z ostatnich czterech
lat, ukazujące miasto na tle mijających
pór roku.

Kultowe filmy w WSG
7 stycznia 2008

Tożsamości kulturowe we współczesnym
świecie
10 stycznia 2008

Prawdziwą ucztę duchową mają co tydzień kinomani, dla których Akademicki
Klub Filmowy WSG przygotował w tym
roku wyjątkowo interesujący program.
Znalazły się w nim takie filmy jak: „Historia pewnej miłości” Wojciecha Wiszniewskiego, „I kowbojki mogą marzyć” Gusa
Van Santa, „Życiowe rozterki” Miguela Artety, „Dziewczyna z planety Poniedziałek”
Hala Hartleya itp.
Koncert Noworoczny w Inowrocławiu
8 stycznia 2008

Negatywny wtorek
15 stycznia 2008

Z inicjatywy społeczności akademickiej
WSG w Inowrocławiu odbył się Koncert
Noworoczny z udziałem inowrocławskiego zespołu „Po stronie nadziei” oraz Bydgoskiego Chóru Gospel. Podczas koncertu studenci kwestowali na rzecz Zespołu
Szkół im. Marka Kotańskiego, wicemistrza
Polski w piłce halowej. Zebrane pieniądze
zostały przeznaczone na zakup wyposażenia sportowego.

Pod tym zagadkowym hasłem kryją się
regularne spotkania kulturalne, organizowane przez APK i Stowarzyszenie Juwenkracja. Tym razem tematem wieczoru
była muzyka.

Malarstwo i ceramika
9 stycznia 2008
Z inicjatywy koła socjologicznego „Logos”
przy Galerii Drukarnia w Bydgoszczy stanęła świąteczna ławeczka „filozoficzna”,
przy której studenci dzielili się z przechodniami dobrym słowem - sentencjami m.in.
Jana Pawła II, Matki Teresy z Kalkuty, św.
Augustyna i Platona. Zachęcali w ten sposób do odrzucenia komercyjnego aspektu
świąt Bożego Narodzenia i uświadomienia sobie ich prawdziwego sensu. Od-

Wykładem na temat „Tożsamości kulturowe we współczesnym świecie”, wygłoszonym przez dr. Wojciecha Olszewskiego,
dyrektora Katedry Etnologii i Antropologii
UMK w Toruniu zainaugurowany został
cykl wykładów antropologicznych na naszej Uczelni. Pomysłodawcą cyklu jest
Pracownia Antropologii Kulturowej WSG.
Wykłady mają charakter otwarty.

W Galerii nad Brdą odbył się wernisaż wystawy malarstwa i ceramiki Anny Mackiewicz. Artystka jest rodowitą bydgoszczanką, studiowała na UMK w Toruniu. Na co
dzień pracuje jako terapeutka z chorymi
na schizofrenię. W malarstwie, jak sama
mówi, interesuje ją przede wszystkim forma i kolor. Swoją interpretację rzeczywistości wyraża w uproszczonych, zgeometryzowanych formach.
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III Konferencja ARS – Architektura – Urbanizm – Studia
15 stycznia 2008
Instytut Architektury i Urbanistyki WSG
zorganizował III Konferencję Dydaktyczno-Naukową której celem, oprócz pogłębiania integracji i interpretacji poprzez
prezentacje wykładni i zastosowań badawczych, modelowych i projektowych
w kształceniu na kierunku „architektura i
urbanistyka”, była promocja kolejnej publikacji Instytutu. Książka pt. „ARS – Architektura – Urbanizm – Studia” pod redakcją
prof. dr. hab. n. tech. Lecha Zimowskiego,
Dyrektora Założyciela Instytutu Architektury i Urbanistyki WSG, prezentuje wybrane zagadnienia i autorskie dokonania

cych tematycznie do najbardziej znanych
baśni braci Grimm, Andersena, Perraulta
i innych. Autorka podkreśla, że przedstawiony cykl jest subiektywnym odczytaniem treści bajek. Skonstruowany przez
nią świat, nawiązujący do wyobraźni symbolicznej, jest pełen znaczeń ponadczasowych.
w edukacyjnej tematyce sztuki i architektury. Podczas konferencji została otwarta
wystawa prac Marty Rosenthal-Sikory, artystki malarki i wykładowcy WSG.
Mit przedsiębiorczości
15 stycznia 2008
W cyklu „Bliskie Spotkania z Biznesem” w
WSG odbyło się spotkanie zatytułowane
„Mit przedsiębiorczości”, poświęcone problemom, napotykanym przez przedsiębiorców, zwłaszcza w pierwszym okresie
działalności. Podczas spotkania próbowano odpowiedzieć m.in. na pytania: jak zrealizować marzenia o zbudowaniu własnej
firmy? co zrobić, aby twoja firma nie stała
się kostnicą martwych marzeń? W drugiej
części spotkania Grzegorz Turniak z bydgoskiego klubu Toastmasters zainicjował
cykl cotygodniowych spotkań, poświęconych sztuce komunikacji, efektywnego
zarządzania czasem swojej wypowiedzi,
prowadzenia zebrań, wygłaszania przemówień i udzielania i przyjmowania konstruktywnej krytyki.
Żywy obraz w starożytnej Grecji a geneza
filmu
17 stycznia 2008
Z inicjatywy Zakładu Filozofii Instytutu Kulturoznawstwa i Filozofii WSG i Studenckiego Koła Filozoficznego odbył się wykład
dr. hab. Andrzeja P. Kowalskiego z Uniwersytetu Gdańskiego na temat „Żywy obraz
w starożytnej Grecji a geneza filmu”.
Cuda natury Europy
22 stycznia 2008
W cyklu „Najpiękniejsze krajobrazy i zjawiska przyrodnicze Europy” prof. dr Zdzisław Preisner wygłosił wykład poświęcony tematowi „Cuda natury Europy”.
Baśniowy świat Ewy Aksienionek
24 stycznia 2008

Przestrzenie Krytyki Kultury
24 stycznia 2008
Kolejne spotkanie w cyklu „Przestrzenie
Krytyki Kultury” poświęcone było płynnej
nowoczesności. Próbą zastanowienia
się nad nowocześnie rozumianą kulturą
jako projektem i tym, co z niego pozostaje pokierował Karol Zamojski z Katedry
Filozofii.
Kolędy francuskie i polskie
27 stycznia 2008
W kościele o.o. Jezuitów w Bydgoszczy
miał miejsce koncert kolęd francuskich i
polskich w wykonaniu Chóru Akademickiego WSG pod kierunkiem Rafała Sójki.
Koncert zorganizowało działające przy
WSG Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej.
Doskonałość w zarządzaniu
25 stycznia 2008
W WSG gościł prof. Julian Mahari z
UMCS w Lublinie, który wygłosił wykład
poświęcony doskonałości w zarządzaniu i biznesowemu „know-how”. Prof.
Mahari jest niezależnym doradcą ds.
kooperacji kadr kierowniczych i instytucji
z dziedziny gospodarki, polityki i nauki
oraz ekspertem ds. międzynarodowych
działań w zarządzaniu, strategii i rozwoju przedsiębiorstw. Jest właścicielem
i prezesem Breaktbrough Project Holdings AG, szwajcarskiej spółki o międzynarodowym zasięgu. Ma na swoim
koncie ponad 20 książek oraz licznych
artykułów.
Dyżury eksperckie Europe Direct
12 lutego 2008
W działającym przy WSG punkcie Europe
Direct rozpoczęły się stałe dyżury ekspertów, którzy udzielają bezpłatnych porad w
zakresie pozyskiwania funduszy unijnych
oraz programów, grantów i stażów europejskich.
Chiny w fotografii
12 lutego 2008

Galeria Debiut APK zorganizowała wystawę fotografii Ewy Aksienionek, nawiązują-

W Muzeum Fotografii gościła wystawa
prac Jacka Batkowskiego, będąca pokłosiem jego wyprawy do Chin. Artysta jest
bydgoszczaninem. Fotografia jest jego
pasją, a podróż do Chin spełniła się jako
marzeniem życia. Jak sam mówi, poza
niepowtarzalnymi krajobrazami, uwiedli
go mieszkańcy tego kraju.
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Targi Edukacyjne
14 lutego 2008
Bogaty program przygotowała WSG na
tegoroczne Targi Edukacyjne w Bydgoszczy. Zwiedzający mogli obejrzeć wystawę
fotografii Stowarzyszenia „Juwenkracja”
oraz pokaz walk rycerskich Kompanii Janusza Brzozogłowego i spróbować ciasteczek od Królowej Jadwigi, przygotowanych przez studentów kulturoznawstwa, a
także wysłuchać wykładu prof. Zdzisława
Preisnera nt. „Świat śniegu i lodu w Antarktyce”.
Psychologia osiągnięć
15 lutego 2008
Centrum Kształcenia Podyplomowego i
Szkoleń WSG oraz Brian Tracy International zaprosiły nas na seminarium szkoleniowe z cyklu „Biznes i gospodarka” nt.
„Psychologia osiągnięć”. Seminarium poprowadziła Anna Urbańska, dyrektor programowy Brian Tracy International. Szerzej o współpracy WSG z tą firmą str. 5

Kanclerz WSG w zespole
ds. reformowania szkolnictwa
wyższego
Kanclerz WSG, doc. Krzysztof Sikora
został powołany przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbarę
Kudrycką do zespołu ds. reformowania
szkolnictwa wyższego. W gronie 12
ekspertów z całej Polski (wśród nich są
m.in. rektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i
UMCS) jest jedynym reprezentantem
województwa kujawsko-pomorskiego.
Zespół, jako grono opiniotwórcze i
doradcze, będzie pracował m.in. nad
uelastycznieniem zasad funkcjonowania polskich uczelni i nad reformą
finansową szkolnictwa wyższego.
Zdaniem Kanclerza studia pierwszego stopnia powinny przede wszystkim
być studiami zawodowymi. Będzie też
optował za ułatwieniami dla otwierania
niestandardowych kierunków nauczania oraz za zmianą systemu dofinansowywania uczelni.

