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Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego nowego budynku WSG „Działo się to w Bydgoszczy dnia 25 kwietnia Roku Pańskiego 2008…” 
(fragment aktu erekcyjnego nowego budynku WSG)

Prof. zw. dr hab. Wiesław Maik, rektor WSG podczas bicia pamiątkowej monety Chór „Hasło” jak zawsze towarzyszy uczelnianym uroczystościom

Orszak Królowej Jadwigi w drodze do kampusu Pokaz walki w wykonaniu rycerzy Kompanii Brzozogłowego

Uczta rycerska ze specjałami kuchni staropolskiej Warsztat rogownika, prezentującego amulety z kości
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9. urodziny WSG
Przez dwa dni WSG świętowała swoje urodziny, na które 
złożyło się wiele wydarzeń, wśród nich – uroczystość z 
udziałem władz i pracowników Uczelni. 
W swoim przemówieniu rektor, prof. zw. dr hab. Wiesław 
Maik podkreślił skalę i dynamikę rozwoju WSG, która 
stała się już „uczelnią wielokierunkową, wielopłaszczy-
znową, być może zasługującą na miano uniwersytetu”. 
Mówiąc o przyszłości wspomniał o konieczności umię-
dzynarodowienia studiów i wyposażeniu studentów w 
wiedzę i umiejętności, pozwalające im na konkurowanie 
na trudnym dziś rynku pracy.
Podsumowując ostatni rok działalności kanclerz WSG, 
doc. Krzysztof Sikora zwrócił uwagę na duże zaintere-
sowanie naszą Uczelnią, przejawiające się m.in. bardzo 
dobrymi wynikami ostatniej rekrutacji, ciągle wzrastającą 
liczbą słuchaczy studiów podyplomowych oraz prowadzo-
nych w WSG szkoleń i kursów. Przypomniał najważniejsze 
wydarzenia – znaczące konferencje naukowe w dziedzi-
nie geografii, transportu oraz architektury, powstanie Wy-
działu Zamiejscowego w Inowrocławiu, pomyślny rozwój 
Wydziału Zamiejscowego w Malborku, zajęcie przez Klub 
Uczelniany AZS WSG 3. miejsca w Mistrzostwach Pol-
skich Szkół Wyższych w klasyfikacji uczelni niepaństwo-
wych, przyznanie Uczelni prestiżowych nagród: Uczelnia 
Przyjazna Studentom (nagrodę przyznał Parlament Stu-
dentów RP) oraz Medalu Europejskiego BCC.
Gratulując Uczelni sukcesów biskup Jan Tyrawa, ordyna-
riusz diecezji bydgoskiej przypomniał, że nauka jest jed-
nym z filarów tworzących kulturę europejską. Życzył, aby 
Uczelnia wychowywała ludzi kultury, bezinteresownych, 
którzy będę umieli poświęcać się dla innych.
W wychowywaniu tej młodzieży swój udział mają pracow-
nicy Uczelni. W dowód uznania za ich pracę władze Uczel-
ni przyznają Statuetki Wyższej Szkoły Gospodarki w Byd-
goszczy. W tym roku otrzymali je: prof. zw. dr hab. Gabriel 
Wójcik, b. rektor WSG, prof. zw. dr hab. Zbyszko Chojnicki, 
prof. dr hab. inż. Piotr Palich, dr Marek Chamot, dr Lech 
Zieliński, doc. dr Aleksandra Mreła i mgr Filip Sikora.
Kolejne wydarzenia Święta WSG to: seminarium naukowe 
nt. „Szanse i bariery rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego 
w Polsce” oraz uroczystość wmurowania aktu erekcyjne-
go pod budowę nowego budynku (będzie to hala spor-
towo-widowiskowa z częścią dydaktyczną i biblioteką) z 
udziałem Biskupa Bydgoszczy Jana Tyrawy, ojca Jana 
Góry, duszpasterza akademickiego i ks. prałata Bronisła-
wa Kaczmarka, proboszcza kościoła pw. Świętej Trójcy. 
Urodziny Uczelni były także wspólną zabawą, do której 
społeczność akademicka zaprosiła okolicznych miesz-
kańców. Rozpoczął ją barwny orszak Królowej Jadwi-
gi, patronki Uczelni, z królową, jej dworem i Kompanią 
Brzozogłowego – bractwem rycerskim WSG. Orszak 
przemierzył konno i pieszo trasę od Galerii Drukarnia do 
Kampusu. Tam na wszystkich czekała uczta rycerska ze 
specjałami staropolskiej kuchni, pokazy rzemiosła i zawo-
dy, m.in. rzucania toporem.
Potem jeszcze odbyły się: projekcja filmu Roberta Grochow-
skiego pt. „Piękna Stara Bydgoszcz”, wernisaż jubileuszo-
wej wystawy prac Jerzego Puciaty i koncerty studentów Jo-
anny Zagdańskiej oraz jazzowy Kofi/Makowski Project. 
Obchody zwieńczyła msza w kościele pw. Świętej Trójcy 
w intencji całej społeczności akademickiej WSG. Na Święcie Uczelni nie mogło zabraknąć urodzinowego tortu

Filip Sikora, dyrektor ds. rozwoju WSG nagrodzony Statuetką WSG

Dr Krzysztof Pawłowski, prezydent WSB NLU z Nowego Sącza podczas seminarium 
„Szanse i bariery rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce”

Uroczyste spotkanie Władz i Konwentu WSG

Fot.: Daniel Bethke
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Rozmowa z doc. Krzysztofem Si-
korą, kanclerzem WSG, który był 
jedynym reprezentantem Polski 
północnej w Zespole do Spraw 
Opracowania Założeń Reformy 
Systemu Nauki oraz Założeń Re-
formy Systemu Szkolnictwa Wyż-
szego, powołanym przez Barbarę 
Kudrycką, Minister Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego. 

- Od dawna mówi się o potrzebie zrefor-
mowania szkolnictwa wyższego i nauki…
- Wynika to z prostych analiz wyników 
tych dwóch obszarów – szkolnictwa i 
nauki. Analizy takie wykonywane są 
nie tylko w Polsce, ale także przez in-
stytucje zewnętrzne, przede wszystkim 
przez OECD, które bardzo nisko oce-
nia nasz system szkolnictwa wyższe-
go. Szczególnie podkreśla się brak cią-
głości kształcenia, tzw. longlife learning 
i niski poziom nauki. Widoczne jest to 
zwłaszcza w międzynarodowych ran-
kingach uczelni wyższych, w których 
zajmujemy odległe miejsca. 
Ta niska ocena jest, nie tylko moim 
zdaniem, rezultatem sytuacji, jaka mia-
ła miejsce w latach 90. Ustawą z 1990 
roku umożliwiono rozwój szkolnictwa 
niepaństwowego. Wykazywano się 
wówczas odwagą dużych kroków w 
reformowaniu szkolnictwa wyższego, 
niestety później sytuacja zaczęła się 
pogarszać. Po prostu przegadaliśmy te 
reformy i pozwoliliśmy na to, że pew-
ne środowiska obroniły swoje interesy, 
albo umocniły je, dzieląc między sobą 
pola wpływów. Nie brano pod uwa-
gę ogólnego celu, jakim jest i rozwój 
szkolnictwa wyższego, i rozwój nauki. 

- Jako jedyny przedstawiciel Polski pół-
nocnej reprezentował Pan w Zespole 
przede wszystkim Business Center 
Club… 
- Pełnię funkcję przewodniczącego 
Komisji Szkół Wyższych przy BCC i z 
tej racji znalazłem się w gronie osób, 
które za cel przyjęły opracowanie za-
łożeń reformy szkolnictwa wyższego 
i systemu nauki. BCC jest korporacją 
gospodarczą i w tym aspekcie rozpa-
trywałem, jak należałoby przeprowa-
dzać reformy. Oczywiście, ani ta, ani 
inne korporacje gospodarcze nie mają 
ambicji zarządzania szkolnictwem wyż-
szym, czy posiadania decydującego 
nań wpływu, ale niewątpliwie chciałyby 
móc oddziaływać na to, jak wydawane 
są publiczne pieniądze. Wiemy prze-
cież, że szkolnictwo wyższe jest w du-
żej mierze finansowane z publicznych 
pieniędzy. 

- Mówimy o szkolnictwie państwo-
wym…
- Na szkolnictwo wyższe przeznacza 
się ok. 9,5 miliarda złotych rocznie, z 
czego 8 miliardów wydawane jest na 
dydaktykę na uczelniach państwowych 
(objętych jest nią 800 tysięcy studen-
tów stacjonarnych) i na bieżące re-
monty w szkolnictwie wyższym. Drugą 
część, 1,5 miliarda złotych wydaje się 
na system stypendialny dla studen-
tów stacjonarnych i niestacjonarnych 
w uczelniach państwowych i niepań-
stwowych. Warto przy tym zaznaczyć, 
że na uczelniach państwowych, które 
były tworzone przede wszystkim dla 
studiów stacjonarnych, jest 500 tys. 
studentów niestacjonarnych. Szko-

ły niepaństwowe zaś kształcą łącznie 
600 tys. studentów stacjonarnych i nie-
stacjonarnych. Reasumując, 1.5 mi-
liarda złotych przeznaczonych jest dla  
1 900 000 studentów w Polsce, zaś 
wspomniana wcześniej kwota 8 mld 
zł służy kształceniu zaledwie 800 tys. 
studentów. Ten przykład pokazuje ska-
lę rozbieżności w finansowaniu szkol-
nictwa wyższego. 

- Jest jeszcze finansowanie nauki…
- Tu też posłużę się przykładem. Na 
utrzymanie Polskiej Akademii Nauk 
przeznacza się rocznie 55 mln złotych. 
Nieporównanie więcej, bo 1 mld zło-
tych, otrzymują tzw. jednostki badaw-
czo-rozwojowe. Są to rozmaite insty-
tucje o charakterze badawczym, czy 
badawczo-rozwojowym, tworzone w 
czasach PRL przez wielkie zrzeszenia 
przedsiębiorstw w celu podnoszenia 
zdolności absorpcji nowych technologii 
w przemyśle. W okresie przemian zrze-
szenia te rozpadły się, jako że gospo-
darka w dużej mierze została sprywa-
tyzowana (lub powstały spółki skarbu 
państwa), ale jednostki rozwojowo-ba-
dawcze pozostały. Jest ich wiele, bo 
ok. 120, lecz ich efektywność naukowa 
w porównaniu z PAN-em jest znikoma. 
Zatem tak duże kwoty, przeznaczane 
z budżetu państwa na ich utrzymanie, 
służą w istocie podtrzymywaniu chore-
go systemu. 
Łącznie na system szkolnictwa wyż-
szego i na system nauki wydawanych 
jest w Polsce ok. 12 mld złotych. Jako 
przedstawiciel korporacji pracodaw-
ców chciałbym, żeby można było te 
pieniądze jak najlepiej wykorzystać, 
jak najlepiej sprzęgnąć z gospodarką 
wolnorynkową. Inaczej mówiąc, należy 
finansować system szkolnictwa wyż-
szego i nauki z pieniędzy publicznych 
w sposób jak najefektywniejszy z punk-
tu widzenia gospodarki, by system ten 
pobudzał gospodarkę, uzupełniając 
występujące w niej braki potencjału in-
telektualnego. 

- Po raz pierwszy bodaj w gronie dys-
kutujących na temat szkolnictwa wyż-
szego znaleźli się przedstawiciele 
uczelni niepaństwowych…
- Do Zespołu weszła przedstawicielka 
Polskiej Konfederacji Pracodawców 
Prywatnych Lewiatan, Małgorzata 
Starczewska-Krzysztoszek, był też dr 
Krzysztof Pawłowski, prezydent Wyż-
szej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. 
Ja reprezentowałem z ramienia BCC 
wszystkie uczelnie niepaństwowe, 
związane z tą korporacją. Ale też zna-
cząca jest waga poruszanych przez 
nas problemów. Bo jak, na przykład, 
potraktować 600 tys. studentów, któ-
rzy są kształceni na uczelniach nie-
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Reformować, ale jak?
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państwowych i, płacąc za studia, do-
kładają do systemu szkół wyższych 
2,5 mld złotych? Dodajmy jeszcze do 
tego 2 mld złotych wnoszone przez 
studentów niestacjonarnych uczelni 
państwowych. Łącznie daje to nieba-
gatelną kwotę 4,5 mld zł. Rzecz jest 
w tym, żeby oni wszyscy mieli swoją 
reprezentację w proponowanych zmia-
nach. Z tego punktu widzenia szkol-
nictwo niepaństwowe powinno być w 
wyraźny sposób zauważone. Ono nie 
jest czymś przypadkowym. Moją rolą 
w Zespole było pokazywanie znacze-
nia uczelni niepaństwowych i szukanie 
rozsądnej równowagi. 

- To chyba niełatwa rola, zważywszy 
opór pewnych środowisk związanych z 
uczelniami państwowymi?
- To prawda, niemało jest takich, któ-
rzy wszelkie zło widzą w uczelniach 
niepaństwowych, winiąc je za obecny 
stan szkolnictwa wyższego. Przyznaję 
wprawdzie, że popełniono błąd, pozwa-
lając funkcjonować tak dużej liczbie 
uczelni niepaństwowych, ale uważam, 
że obarczanie ich odpowiedzialnością 
za wszelkie błędy systemu szkolnictwa 
wyższego i rozwoju kadry naukowej 
jest nie tylko uproszczeniem, ale i pry-
mitywnym interpretowaniem rzeczywi-
stości. Te kwestie również często pod-
nosiłem podczas naszych dyskusji. 

- Jakie problemy związane ze szkolnic-
twem wyższym są szczególnie istotne 
dla Pana jako przewodniczącego Sej-
miku Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego?
- Ubolewam nad tym, że samorząd 
wojewódzki, który na swoim terenie 
ustawowo odpowiada za szkolnictwo 
wyższe, nie ma żadnych narzędzi wy-
konawczych, żadnych mechanizmów 
wpływania na uczelnie. Jest to pro-
blem, o którym za mało się mówi, a 
jest dla nas bardzo ważny. Poza tym 
pojawia się wciąż koncepcja koncen-
tracji szkolnictwa wyższego w wielkich 
środowiskach akademickich, takich jak 
Warszawa, Kraków, Poznań i Wrocław. 
Moim zdaniem nie na tym polega roz-
wój kraju. Dzisiaj ambicje posiadania 
środowiska akademickiego mają już 
kilkudziesięciotysięczne miasta, takie 
jak Inowrocław, Ełk czy Nowy Sącz. 
Dla nich uczelnia wyższa to sposób 
na dowartościowanie i rozwój. Prawo 
do środowiska akademickiego ma wo-
jewództwo warmińsko-mazurskie, po-
morskie i wiele innych. 

- Wróćmy do szkolnictwa niepaństwo-
wego. W czym widziałby Pan szansę 
jego rozwoju?
- Jest to sprawa konsolidacji, czyli łą-
czenia wielu instytucji, nawet w ma-

łych miastach, we wspólną struktu-
rę. Zresztą konsolidacja jest jednym 
z ważnych elementów zarówno dla 
szkolnictwa państwowego, jak i dla 
niepaństwowego. Mój pomysł zakłada 
współdziałanie wybranych uczelni, po-
strzegających w ten sam sposób swój 
rozwój, w celu zbudowania wielkiego 
uniwersytetu przedsiębiorczości w 
Polsce z zachowaniem autonomii po-
szczególnych uczelni, ale z możliwo-
ścią uzyskania efektu synergii w spra-
wach budowania wizerunku, tworzenia 
lobbingu itp. 

- Jak podsumowałby Pan działalność 
Zespołu do Spraw Opracowania Zało-
żeń Reformy Systemu Nauki oraz Za-
łożeń Reformy Systemu Szkolnictwa 
Wyższego?
- Po raz pierwszy doszło do spotkania 
tak dużego i tak różnorodnego zespo-
łu osób, którym szczególnie bliskie 
są losy szkolnictwa wyższego i nauki. 
Oczywiście, nie należy spodziewać 
się, że funkcjonowanie w takim zespo-
le stworzy możliwość zrealizowania 
wszystkich idei, które wniósł każdy z 
nas. To nie o to chodzi. Ważne jest, że 
dostrzegamy istniejące problemy i sta-
ramy się je rozwiązać.

rozmawiała Elżbieta Szajkiewicz

Regionalny LODOŁAMACZ

WSG została laureatem regionalnego 
etapu konkursu LODOŁAMACZE, or-
ganizowanego corocznie przez Polską 
Organizację Pracodawców Osób Nie-
pełnosprawnym pod honorowym patro-
natem Małżonki Prezydenta RP Marii 
Kaczyńskiej. 
Teraz, wspólnie z Zakładem Aktywności 
Zawodowej, Hotelem City, Przychodnią 
Przyjazna i Strażą Miejską, zwycięzca-
mi regionalnymi w innych kategoriach, 
Uczelnia będzie brała udział w ogólno-
polskim etapie konkursu.
Celem konkursu LODOŁAMACZE jest 
nagradzanie firm, przedsiębiorców i 
osób prywatnych wybitnie angażują-
cych się w rozwiązywanie problemów 
osób niepełnosprawnych, tworzących 
nowe i coraz lepszej jakości miejsca 
pracy oraz dostrzegających sens i ko-
nieczność ich aktywizacji zawodowej.
Zwycięstwo w konkursie regionalnym 
szczególnie ucieszyło Małgorzatę An-
druszkiewicz, Rzecznika Osób Niepeł-
nosprawnych w WSG. - Mam nadzieję 
– mówi pani Rzecznik, - że to wyróż-
nienie przyczyni się do zwiększenia 
popularności naszego programu „Peł-
nosprawni na studiach”. Chcemy za-
chęcić niepełnosprawną młodzież do 
kontynuowania nauki. Dzięki temu le-
piej poradzi sobie na rynku pracy.
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NA POCZĄTKU BYŁY…

…wykłady na temat turystyki uzdro-
wiskowej, która wkrótce stała się na-
zwą przedmiotu, potem specjalizacji 
na kierunku „turystyka i rekreacja” 
studiów I stopnia, by wreszcie jako 
specjalność zawitać na studiach II 
stopnia „turystyki i rekreacji”. Równo-
legle, trzy lata temu do oferty WSG 
na studiach licencjackich weszła 

specjalność „rekreacja i rehabilitacja”, a 
obecnie trwają przygotowania do otwarcia 
nowego kierunku „fizjoterapia”.
Czym wytłumaczyć tak szybki rozwój tej 
dziedziny na naszej Uczelni? – Współcze-
sny rynek pracy w Polsce wykazuje coraz 
większe zapotrzebowanie na wysoko wy-
kwalifikowane kadry do obsługi turystyki 
uzdrowiskowej i typu spa – mówi prof. dr 
Kazimierz Marciniak, prorektor ds. kształ-
cenia WSG. - Wynika to m.in. z bardziej 
prozdrowotnych postaw i rosnącej zamoż-
ności społeczeństwa, a także potrzeby od-
nowy biologicznej, relaksu i odprężenia po 
stresach, jakich doznajemy na co dzień. 
Dlatego coraz więcej osób, nie tylko w 
starszym wieku i chorych, decyduje się 
na korzystanie z usług uzdrowiskowych, a 
szczególnie typu spa, które nie są refun-
dowane przez NFZ. Zjawiska te nawiązują 
do zachowań, jakie wcześniej zaobserwo-
wano w społeczeństwach USA i Europy 
Zachodniej. Polska wyróżnia się na tle 
innych państw znaczącymi za-
sobami naturalnych surowców 
i czynników leczniczych oraz 
wysokim poziomem lecznictwa 
uzdrowiskowego, które ocze-
kuje na modernizację infrastruk-
tury, także z wykorzystaniem 
funduszy unijnych. Nieustannie 
rozwija się sieć ośrodków świad-
czących usługi typu spa i well-
ness w obiektach hotelowych. 
Najnowsze prognozy przewidu-
ją, że w latach 2008-2012 w Pol-
sce będzie przybywało ponad 
100 hoteli rocznie, budowanych 
głównie przez międzynarodowe 
sieci i konsorcja, także w miej-
scowościach wypoczynkowo-
-uzdrowiskowych. Większość z 
nich zamierza świadczyć usługi 
typu spa. Stąd nasza propozy-
cja studiów dla przyszłych kadr 
tych placówek.

W każdej dziedzinie życia odpo-
wiednie przygotowanie do pracy 
zawodowej możliwe jest dzięki 
połączeniu teorii z praktyką. W 
przypadku rekreacji, rehabilita-
cji, a w szczególności fizjotera-
pii oznacza to ścisłą współpra-
cę ze szpitalami, sanatoriami i 

pokrewnymi placówkami, które gotowe są 
pomagać studentom w zdobywaniu umie-
jętności i doświadczenia. Studenci „rekre-
acji i rehabilitacji” co tydzień wędrują na 
ćwiczenia do Wojewódzkiego Szpitala 
im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. Tych z 
„turystyki uzdrowiskowej” już nie raz prof. 
Marciniak wiódł do Ciechocinka do dobrze 
znanych mu sprzed lat, ale obecnie bar-
dzo zmodernizowanych, obiektów sanato-
ryjnych, tj. Kliniki „Pod Tężniami”, Wojsko-
wego Szpitala Rehabilitacyjnego i Domu 
Zdrojowego, w którym mieści się jedyna w 
Polsce Katedra i Klinika Balneologii i Cho-
rób Przemiany Materii Collegium Medicum 
UMK, kierowana przez prof. dr hab. med. 
Irenę Ponikowską, krajowego konsultanta 
w dziedzinie balneologii i fizjoterapii, wy-
bitnego specjalistę z zakresu medycyny 
uzdrowiskowej. Swego czasu, będąc pra-
cownikiem Instytutu Balneoklimatycznego 
w Poznaniu, prof. Marciniak prowadził w 
Ciechocinku badania naukowe i opubli-
kował szereg artykułów poświęconych 
przyrodniczym podstawom lecznictwa 
uzdrowiskowego w tym największym ku-
rorcie nizinnym naszego kraju. Część z 
nich została opracowana wspólnie z prof. 
I. Ponikowską. 
- Tamte doświadczenia okazały się bardzo 
przydatne teraz, podczas pracy w WSG, 
przy prowadzeniu specjalności „turystyka 
uzdrowiskowa i spa” oraz przygotowaniu 
wniosku o nowy kierunek studiów - „fizjo-

terapię” – mówi prof. Marciniak. - Kierunek 
ten, jak rzadko który, wymaga od studen-
tów już w trakcie kształcenia, uczestnictwa 
w praktykach zawodowych w wymiarze co 
najmniej 23 tygodni. Sądzę więc, że liczne 
sanatoria w Ciechocinku, w tym szcze-
gólnie tak nowoczesne jak Klinika „Pod 
Tężniami” czy Hotel Villa Park stanowią 
doskonałe miejsce odbywania praktyk dla 
przyszłych fizjoterapeutów, gdyż wyróż-
niają się wyposażeniem i ofertą usług na 
poziomie europejskim. 

OD PUDEŁKA ZAPAŁEK DO KLINIKI

Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami” im. 
Jana Pawła II Spółdzielnia Usług Medycz-
nych (tak brzmi dokładnie jej nazwa) jest 
jedną z ok. dwudziestu placówek sanato-
ryjnych w Ciechocinku. Jest też doskona-
łym przykładem metamorfozy, jaka zaszła 
w ostatnim dwudziestoleciu w polskim 
lecznictwie uzdrowiskowym. 
Od 26 lat jej prezesem jest Wiktor Kolbo-
wicz, o którym bez przesady mówią, że 
jest człowiekiem od spraw beznadziej-
nych. W Toruniu pamięta się jeszcze o 
tym, jak w latach 70. ub. wieku uratował 

od likwidacji zakład mleczarski i 
w ciągu trzech lat zwiększył jego 
produkcję o 400%. Tytan pracy, w 
dodatku skuteczny, bo zawsze 
osiąga sukcesy. To dlatego, gdy 
zbudowany przez spółdzielczość 
mleczarską ośrodek zdrowia pod 
Tężniami przechodził bardzo 
trudny rozruch, odszukano go, by 
i tym razem dopomógł.
- Gdy przyjechałem do Ciechocin-
ka, zastałem budynek jak pudełko 
od zapałek – wspomina prezes 
Kolbowicz. – Brzydki obiekt na 
150 miejsc hotelowych, ze stołów-
ką i pomieszczeniami zabiegowy-
mi. Co prawda, na tamte czasy 
to wystarczało, ale ja miałem 
inne plany. Wniosłem do ośrod-
ka doświadczenie z mleczarstwa, 
byłem uodporniony na wszelkie 
naciski, kontrole… Mimo silnego 
oporu władz w Warszawie udało 
mi się wprowadzić prosty system 
organizacyjny: jeden dyrektor i 
załoga, bez zbędnej biurokracji… 
Zmiany wprowadzać można było 
tylko stopniowo. Nie było środ-
ków - kuracjusze przyjeżdżali na 
skierowania, a Warszawa i tak 
„obcinała” koszty tzw. osobodnia. 
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temat na czasie

Prof. dr Kazimierz Marciniak

Wiktor Kolbowicz, prezes Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami”
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Robiliśmy więc, co tylko się dało. Zamie-
nialiśmy ceraty na obrusy, wymienialiśmy 
pościel na ładniejszą, wspólnie z kuracju-
szami sadziliśmy krzewy w parku, to zna-
czy my kopaliśmy dołki, a oni wsadzali…
Zmiany ustrojowe i ekonomiczne w Polsce 
na przełomie lat 80. i 90. XX wieku odbiły 
się również na funkcjonowaniu uzdrowisk. 
Sprzedano część ośrodków sanatoryj-
nych. Placówka zarządzana przez preze-
sa Kolbowicza miała pójść w ręce Francu-
zów. Dostarczono mu nawet kamerę, żeby 
sfilmował obiekt dla przyszłych właścicieli. 
Prezes i wówczas znalazł wyjście. Przy-
pomniawszy, że sanatorium zbudowane 
zostało ze składek członków spółdzielni 
mleczarskich, namówił kilkunastu preze-
sów do powołania spółdzielni osób praw-
nych, której można byłoby przekazać ma-
jątek sanatorium. Udało się…
- To była radosna chwila – mówi prezes 
Kolbowicz, - bo nie tylko uratowaliśmy 
obiekt przed sprzedażą, ale dzięki udzia-
łom poszczególnych spółdzielni mogliśmy 
zacząć myśleć o prawdziwej modernizacji. 
Na początek ukwieciliśmy balkony, żeby 
zakryć brzydotę, i zajęliśmy się remontami 
pokoi i łazienek oraz rozbudową ośrodka. 
Też nie było łatwo, bo ministerstwo zdro-
wia stopniowo zmniejszało nam liczbę 
skierowań kuracjuszy, aż do zera. Musie-
liśmy jeszcze raz zastanowić się, czy uda 
nam się własnymi siłami poprowadzić sa-
natorium, czy też konieczna będzie zmia-
na profilu działalności. Zaryzykowaliśmy i 
– znów się udało.
 Dziś Klinika „Pod Tężniami” (od 
stycznia 2008 ośrodek funkcjonuje jako 
klinika) gości jednorazowo 400 kuracju-
szy z kraju i zagranicy. Jest placówką 
komercyjną, ale na preferencyjnych wa-
runkach przyjmuje członków spółdzielni 
– mleczarzy. Do dawnego „pudełka od 
zapałek” dołączył wyposażony w najno-
wocześniejsze urządzenia budynek za-
biegowy, zbudowano parkingi, baseny, 
grotę solną. Kuchnia, wyposażona w naj-
nowocześniejszy sprzęt i odpowiadająca 
w pełni wymogom HACCP, oferuje wyży-
wienie zróżnicowane pod względem diety 
i życzeń kuracjuszy.
- Mamy wyrobioną markę, a to obligu-
je nas do stałego podnoszenia poziomu 
usług – mówi prezes. – Nasi stali goście 

(wśród nich nie brakuje znanych osobisto-
ści) przywożą kolejnych kuracjuszy. 20% 
z nich to obcokrajowcy z całego świata, 
nawet z USA, Kanady, Meksyku, Argenty-
ny, Australii i krajów Afryki. Ja sam jeżdżę 
po świecie i podpatruję, jak wygląda tam 
leczenie uzdrowiskowe, ale i na miejscu 
systematycznie przeprowadzam ankiety 
wśród gości, żeby lepiej poznać ich ocze-
kiwania.

NIE TYLKO REHABILITACJA

Oczekiwania dzisiejszych kuracjuszy są 
odmienne od tych sprzed kilku nawet 
lat. Dlatego Klinika „Pod Tężniami”, za-
chowując tradycyjne leczenie połączone 
z rehabilitacją, oferuje także usługi w 
zakresie dermatologii estetycznej oraz 
SPA i Wellness. 
- Przyjeżdżają do nas bardzo zapraco-
wani ludzie, którzy na co dzień nie mają 
czasu albo możliwości, żeby zadbać 
o swoje zdrowie, kondycję czy urodę 
– mówi dr Izabela Kowacka, wiceprezes 
ds. lecznictwa. – A my jesteśmy po to, 
by im szybko i skutecznie pomóc. Szybki 
efekt pobytu w Klinice możliwy jest dzię-
ki odpowiedniemu wyposażeniu gabine-
tów zabiegowych oraz umiejętnościom i 
doświadczeniu pracowników. 
Dr Kowacka oprowadza nas po ośrodku. 
Zaczynamy od Laboratorium Badawczo-

-Rozwojowego Układu Ruchu, gdzie 
dzięki supernowoczesnemu systemowi 
Zebris można nie tylko dokładnie zdia-
gnozować schorzenie, ale także precy-
zyjnie monitorować przebieg leczenia. 
W Laboratorium pracownicy Kliniki pro-
wadzą, pod kierunkiem prof. Wojciecha 
Hagnera z CM UMK, badania naukowe. 
Następnie kierujemy się do gabinetów 
zabiegowych, w których do leczenia 
wykorzystywany jest naturalny skarb 
Ciechocinka – solanka oraz borowina i 
wody kwasowowęglowe. Balneoterapia, 
kinezyterapia, hydroterapia, fizykotera-
pia, krioterapia… Wszystko na najwyż-
szym poziomie, z wykorzystaniem naj-
lepszego sprzętu. Dr Kowacka pokazuje 
wysokoenergetyczny laser Hilt, który już 
po kilku zabiegach daje widoczny efekt 
leczniczy. Oglądamy również kabinę krio-
geniczną niskich temperatur i nowator-
skie urządzenie ESWT (pozaustrojowa 
terapia zogniskowaną falą uderzeniową 
do leczenia schorzeń ortopedycznych). 
Później, w gabinecie dermatologicznym, 
obejrzymy lampę UVB 312, której dzia-
łanie w połączeniu z kąpielą solankową 
daje rewelacyjne wyniki w leczeniu łusz-
czycy… A potem jeszcze baseny, siłow-
nie, grota solna…
- Poza wyposażeniem liczy się, jak już 
wspomniałam, wykształcenie i doświad-
czenie naszych pracowników – tłumaczy 

Dr Izabela Kowacka, wiceprezes ds. lecznictwa Kliniki

Grota solna
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WSG przygotowuje się do otwarcia no-
wego kierunku studiów – fizjoterapii.  
O program nauczania na tym kierunku 
zapytaliśmy dr Annę Nalazek, kierownika 
Zakładu Turystyki Prozdrowotnej WSG:

- Wprowadzając nowe kierunki studiów 
Uczelnia odpowiadała zawsze na zapotrze-
bowanie ekonomiczne lub społeczne…
- … i tak jest w przypadku fizjoterapii. Od 
kilkunastu lat obserwujemy tendencję sta-
rzenia się społeczeństw w krajach Euro-
py Zachodniej, jak również w Polsce. To 
powoduje stały wzrost liczby osób z dys-
funkcją narządu ruchu, zainteresowanych 
uzyskaniem w pełni profesjonalnej pomo-
cy nie tylko ze strony lekarza, ale również 
wykwalifikowanego fizjoterapeuty. Zawód 
fizjoterapeuty wymieniany jest wśród pię-
ciu najbardziej rozwojowych na świecie, a 
obserwowany popyt na specjalistów z tego 
zakresu wzrasta nie tylko w kraju, ale także 
za granicą, gdzie polscy fizjoterapeuci znaj-
dują z powodzeniem pracę i są cenieni.

- Na kierunku „turystyka i rekreacja” mamy 
już specjalność „organizacja rekreacji i re-
habilitacji”. Czym „fizjoterapia” będzie róż-
niła się od tej specjalności?
- „Organizacja rekreacji i rehabilitacji” przy-
gotowuje specjalistów w zakresie organizacji 
i zarządzania sanatoriami, ośrodkami wypo-
czynkowymi, zakładami odnowy biologicz-
nej oraz infrastrukturą sportowo-rekreacyj-
ną. Zdobywanie umiejętności wykonywania 
zabiegów rehabilitacyjnych, opieki nad pa-
cjentami i niesienia im pomocy w powrocie 
do pełnej sprawności stanowi jedynie część 
bogatego programu tych studiów. 
Fizjoterapia jako kierunek studiów kładzie 
szczególny nacisk na wiedzę i umiejętno-
ści zawodowe do pracy z osobami chory-
mi i niepełnosprawnymi, leczonymi w pla-
cówkach uspołecznionych służby zdrowia 
(szpitale, przychodnie, sanatoria).

- Wchodzimy zatem w sferę medycyny?
- Powiedziałabym szerzej – w sferę nauk 
biologicznych, fizycznych, behawioralnych 
i klinicznych. Fizjoterapia to zespół metod 
leczniczych, wykorzystujących zjawisko 
reaktywności organizmu na bodźce. Kształ-
cąc się na kierunku fizjoterapii student 
zdobywa wiedzę z zakresu balneoterapii, 
klimatoterapii, hydroterapii, kinezyterapii, 
masażu, ergoterapii, fizykoterapii i terapii 
manualnej. Jak widać, jest to bardzo złożo-
na i różnorodna wiedza, niezbędna do zro-
zumienia, w jaki sposób skutecznie można 
kształtować, podtrzymywać i przywracać 
sprawność organizmu.

- Studia wyrobią również umiejętności prak-
tyczne?
- Oczywiście. Są one równie złożone jak wie-

dza, którą posiądzie student. 
Chodzi tu o umiejętność 
stosowania odpowiednich 
technik oceny fizjoterapeu-
tycznej, bezpieczne i efek-
tywne stosowanie ćwiczeń, 
terapii manualnej, różnych 

metod terapeutycznych wykorzystujących 
energię elektryczną lub cieplną, światło, 
dźwięk lub pole magnetyczne. Ale nie tylko. 
Będziemy dążyli do tego, aby student ro-
zumiał swoją rolę również w zapobieganiu 
schorzeniom i obrażeniom oraz w promocji 
zdrowia. I, co dziś szczególnie ważne, aby 
sam umiał angażować się w proces zdoby-
wania wiedzy i stosowania jej w praktyce. 
Fizjoterapia to dziedzina, która nieustannie 
rozwija się, wykorzystując zdobycze nauki. 
Dobry fizjoterapeuta musi być zawsze „na 
bieżąco” ze wszystkimi jej osiągnięciami.

- Zapewne wiele zajęć będzie odbywało się 
na oddziałach szpitalnych?
- Z pewnością tak – ale nie tylko. Chcemy, 
aby studenci odbywali zajęcia i praktyki za-
wodowe również w sanatoriach, przychod-
niach rehabilitacyjnych i ośrodkach odnowy 
biologicznej. Tam zresztą między innymi 
trafią po studiach. Fizjoterapeuci są poszu-
kiwani także w zakładach przyrodoleczni-
czych, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych 
dla osób niepełnosprawnych, w gabinetach 
rehabilitacyjnych itp.

- Wszędzie tam nasz student będzie miał 
bezpośredni kontakt z pacjentem…
- Dlatego bardzo zależy nam na ukształto-
waniu jego nienagannej postawy etycznej i 
na uświadomieniu mu odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje i działania. Po stu-
diach będzie działał w różnych instytucjach, 
w różnych środowiskach społecznych, bę-
dzie musiał umieć wykazać się szczególnymi 
kompetencjami społecznymi. Zresztą ważne 
jest, by jeszcze przed wyborem tego kierun-
ku zastanowił się, czy posiada odpowiednie 
predyspozycje psychofizyczne do pracy z 
ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi. 

- Fizjoterapia to studia I stopnia…
- Nauka będzie trwała 7 semestrów (trzy i 
pół roku). Absolwent otrzyma dyplom licen-
cjata. Oczywiście będzie mógł kontynuować 
kształcenie na studiach II stopnia na do-
wolnej uczelni w Polsce, prowadzącej stu-
dia na tym kierunku. Będzie mógł również 
pozostać w WSG, by połączyć kwalifikacje 
fizjoterapeuty z kwalifikacjami zdobytymi na 
studiach II stopnia na kierunku „turystyka i 
rekreacja”.
 rozmawiała Elżbieta Czerwińska

FIZJOTERAPEUTA 
zawód poszukiwany
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dr Kowacka. – Mamy dosyć młody, 
ale bardzo dobry zespół lekarzy 
reumatologów, kardiologów, inter-
nistów, ortopedów. Jako konsultan-
ci przyjeżdżają regularnie lekarze 
innych specjalności – laryngologii, 
urologii, chirurgii naczyniowej… 
Dużą grupę stanowią fizjoterapeu-
ci z certyfikatami w zakresie terapii 
manualnej, którzy są nauczyciela-
mi na Polskę metody Kalteborna-
-Evjentha i sami sukcesywnie się 
szkolą. 
Z myślą o naszych studentach pyta-
my także o inne wymagania wobec 
pracowników. – Stawiamy na tych, 

którzy po prostu kochają ludzi – mówi dr 
Kowacka. – Którzy wyróżniają się dużą 
kulturą osobistą, interesują się nie tylko 
chorym stawem, ale całym człowiekiem. 
I nie tracą cierpliwości, gdy trafia się bar-
dzo trudny pacjent. Liczy się też umiejęt-
ność pracy w zespole: zespół rehabilita-
cyjny składa się z lekarza, fizjoterapeuty 
i pielęgniarki, pomiędzy którymi musi ist-
nieć sprzężenie. 

POŁĄCZYĆ TEORIĘ Z PRAKTYKĄ

Nasi rozmówcy są zgodni: dzisiejszy 
klient, a takim jest też kuracjusz, wymaga 
usług na najwyższym poziomie. Aby temu 
sprostać, należy zadbać o wysokie kwali-
fikacje pracowników. – Najlepszym na to 
sposobem jest łączenie teorii z praktyką 
– mówi prezes Kolbowicz. – Wiem to z 
własnego doświadczenia i dlatego chęt-
nie wspieram młodych ludzi. Jestem jak 
najbardziej za tym, aby studenci szlifowali 
u nas, pod okiem fachowców, swoje umie-
jętności i zdobywali pierwsze doświad-
czenia w zakresie lecznictwa uzdrowisko-
wego. Mam na myśli nie tylko zajęcia w 
zakresie fizjoterapii, ale także hotelarstwa 
i gastronomii. 
Nawiązana z naszą Uczelnią współpraca 
może rozwijać się, zdaniem prezesa, rów-
nież na płaszczyźnie wymiany doświad-
czeń i wspólnych działań innowacyjnych. 
Może też przybierać formę wykładów lub 
pogadanek dla kuracjuszy na różne tema-
ty, związane ze zdrowiem, z higienicznym 
trybem życia, zagrożeniami współczesnej 
cywilizacji itp. Spotkania takie, organizo-
wane już od dawna w Klinice, są bardzo 
dobrze przyjmowane przez gości. - Moż-
liwości jest wiele i warto je wykorzystać – 
mówi na zakończenie prezes Kolbowicz.
  Elżbieta Szajkiewicz

Dr Anna Nalazek ze studentami 
„rekreacji i rehabilitacji”
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Podczas zajęć bacznie obserwu-
ją ruchy szefa kuchni, wsłuchując 
się w każde jego słowo. Wszyst-
ko wydaje się ważne, bo przecież 
uczą się sztuki kulinarnej od naj-
lepszych. Kto wie, może kiedyś 
sami będą tymi naj…

Akademia Kulinarna przy Wyż-
szej Szkole Gospodarki to projekt 
edukacyjny, nastawiony na organizację 
szkoleń gastronomicznych dla pracow-
ników sektora gastronomicznego, któ-
rzy chcieliby podnieść swoje kwalifika-
cje w dziedzinie gastronomii, a także 
dla osób pragnących rozpocząć swoją 
karierę w sektorze usług gastronomicz-
nych. Szkolenia organizuje Centrum 
Szkoleń i Certyfikacji przy WSG we 
współpracy z jednym z najlepszych ho-
teli w Bydgoszczy - Hotelem CITY. Go-
ściem specjalnym Akademii jest KURT 
SCHELLER.

Poza podnoszeniem kwalifikacji kuli-
narnych Akademia stawia sobie za cel 
szerzenie i upowszechnianie wiedzy z 

dziedziny sztuki kulinarnej, jak również 
propagowanie nowatorskich rozwiązań 
w zakresie technologii gastronomicznej. 
W ofercie Akademii znajdują się kursy i 
szkolenia dla szefów kuchni, kucharzy, 
kelnerów, barmanów i osób niezwią-
zanych bezpośrednio z branżą gastro-
nomiczną. Ukończenie każdego z nich 
daje solidne podstawy do ubiegania się 
o pracę w najbardziej prestiżowych za-
kładach gastronomicznych, hotelach i 
restauracjach.

W inauguracyjnym kursie wzięli udział 
głównie pracownicy hoteli oraz restau-
racji z województwa kujawsko-pomor-
skiego, a także studenci naszej Uczelni. 

Pracowali pilnie w uczelnianym 
laboratorium gastronomicznym 
pod kierunkiem samego Kurta 
Schellera, który uczył ich go-
tować suflet z raków, kulebiak 
rybny, zupę grzybową, faworki z 
makiem itp.

Po przerwie wakacyjnej Akade-
mia wznowi działalność, pro-

ponując udział w czterech rodzajach 
kursów: kuchnia polska, kuchnia wło-
ska, kuchnia śródziemnomorska oraz 
dekoracja dań. Nie zabraknie również 
kursów z tematyki dotyczącej zdrowe-
go żywienia oraz dietetyki. Poprowadzą 
je, poza specjalistami z Hotelu CITY, 
także znakomici kucharze z restaura-
cji TAWERNA oraz KARCZMY RZYM 
i inni. Gościem specjalnym w ramach 
każdego z kursów będzie szef kuchni 
Akademii - Kurt Scheller. On też będzie 
sygnował Certyfikat, który otrzyma każ-
dy uczestnik po ukończeniu kursu. 
Serdecznie zapraszamy!
     

Lucyna Grzesiak-Knut
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„Regional Geographic” to maga-
zyn tworzony w ramach projektu 
Stowarzyszenia JUVENKRACJA, 
w który intensywnie włączyła się 
Wyższa Szkoła Gospodarki. Ini-
cjatywa polega na pobudzaniu do 
aktywnego spędzania czasu oraz 

poznawania regionu. Pismo tworzone 
jest samodzielnie przez studentów róż-
nych uczelni oraz licealistów. Nietypo-
we ulice, zakamarki i zaułki; pomysły na 
ciekawe wypady poza miasto; spraw-
dzone szlaki piesze, rowerowe czy ka-
jakowe; przestrzenie, w których można 
uprawiać sporty ekstremalne; nieznane 
i tajemnicze oblicza obiektów historycz-
nych, militarnych, przyrodniczych – to 
tylko część tego, co opisują w swoich 
artykułach młodzi ludzie. Oprócz tego 
czytelnik znajdzie przydatne porady 
turystyczne, wskazówki fotograficzne, 
a wkrótce również kalendarium imprez 
turystyczno-kulturalno-sportowych w 
regionie.
Jak można się domyślić, cechą charak-
terystyczną „Regional Geographic” są 
dobre zdjęcia. Ich autorzy inspirują się 
stylem i jakością „National Geographic”, 
traktując je jako najlepszy wzór do na-
śladowania. Właśnie dlatego głównym 
miejscem kampusu Wyższej Szkoły 
Gospodarki, gdzie można było do tej 
pory znaleźć pismo, było Muzeum Fo-
tografii. Arkadiusz Blachowski dbał, aby 
oglądanie nowego numeru należało do 
obowiązkowych punktów każdej szkol-
nej wycieczki lub wizyty pojedynczego 
fotoamatora.
Od 2007 roku magazyn jest współfinan-
sowany przez Urząd Miasta Bydgosz-
czy, dzięki czemu nabiera kolorów, a 
jego objętość wynosi obecnie 56 stron 
przy nakładzie 600 egzemplarzy. Do 
tej pory ukazało się 7 numerów. Po-
szczególne wydania pojawiają się raz 
na kwartał i można je otrzymać w czy-
telniach, bibliotekach 
szkolnych, wybranych 
punktach fotograficz-
nych lub za pomocą 
prenumeraty. 
Pierwszym etapem 
współpracy Stowarzy-
szenia JUVENKRACJA 
z WSG był konkurs 
„Perły Regionu”, który 
wyłonił przyszłych fo-
toreporterów „Regional 
Geographic”. Wystawa 
prac laureatów mia-
ła miejsce w grudniu 
2006 r. w budynku K 
Uczelni, jeszcze przed 
utworzeniem Akade-
mickiej Przestrzeni 

Kulturalnej. 
Pamiętnym momentem w dziejach 
projektu był udział redakcji „RG” w ob-
chodach 8. urodzin Uczelni. Został 
wówczas przeprowadzony quiz wiedzy 
o regionie. Nagrodzonym rozdano pro-
mocyjne numery pisma wraz z wkładką 
w postaci płyty CD z najlepszymi zdję-
ciami reporterów magazynu. Imprezę 
urozmaicił również wieczorny pokaz 
multimedialny prezentujący dotychcza-
sowe dokonania magazynu. 
Poprzez takie projekty jak „RG” Sto-
warzyszenie JUVENKRACJA stwarza 
ciekawe możliwości rozwoju zaanga-
żowanym w jego działalność osobom. 
Umożliwia odbywanie praktyk studenc-
kich i wolontariatu. Studenci WSG mają 
okazję zdobycia doświadczenia w re-
dagowaniu pisma, promocji, kolportażu 
oraz pozyskiwaniu funduszy na działal-
ność wydawniczą. Oprócz tego uczest-
niczą w wyjazdach, wycieczkach oraz 
plenerach fotograficznych w regionie. 
Ostatnią akcją tego typu był marcowy 
rejs po Kanale Bydgoskim w celu udo-
kumentowania jego stanu czystości 
przed rozpoczęciem sezonu wodnego. 
Praktykanci i wolontariusze mogą rów-
nież poszerzyć swoją wiedzę i umiejęt-
ności poprzez udział w organizowanych 
przez stowarzyszenie warsztatach foto-
reporterskich.
Magazyn „Regional Geographic” tak 
naprawdę cały czas się rozwija. Jego 
twórcy chętnie czerpią z zaplecza i do-
świadczenia Wyższej Szkoły Gospo-
darki. Niewątpliwie dobrym znakiem 
jest nawiązanie współpracy Uczelni z 
wydawnictwem „Pascal”. Daje to szan-
se na poruszenie wielkiego potencjału 
turystycznego, jaki drzemie w naszym 
regionie. Nie trzeba chyba mówić, że 
„Regional Geographic” także wszedł do 
gry w tym nowym partnerstwie.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Popek
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Red Bull 
APK Street Jam

W przedostatni weekend majowy na par-
kingu między Brdą a ul. Królowej Jadwigi 
odbyło się nietypowe wydarzenie kultu-
ralne - Red Bull APK Street Jam. Jeden 
z organizatorów, Jacek Brychczyński, 
student III roku TiR powiedział: „Zaprosili-
śmy do udziału w konkursie grafficiarzy z 
całej Polski oraz inne osoby związane ze  
street kulturą”. Konkurs polegał na przed-
stawieniu projektów na pomalowanie oko-
ło 100-metrowej długości ściany parkingu 
znajdującej się naprzeciwko Akademickiej 
Przestrzeni Kulturalnej z wykorzystaniem 
10 tematów obrazujących obszary jej 
działania. Twórcy najlepszej pracy w na-
grodę pomalują dużą ścianę przy Brdzie 
oraz wyjadą na jeden z europejskich 
konkursów graffiti. Natomiast twórcy naj-
gorszej pracy... nagrody nie dostali, ale i 
tak przyszli się nieźle zabawić, gdyż przy-
gotowanych było mnóstwo dodatkowych 
atrakcji. Wszystko rozpoczęło się od 
sobotniego ranka, około godziny 10:00. 
Chłopaki i dziewczyny na deskorolkach 
oraz bmx’ach popisywali się swoimi umie-
jętnościami na rozstawionych w tym celu 
przeszkodach. Bboys battle czyli break-
dance’owi tancerze - w pokazach swoich 
najlepszych ruchów w rytmie dźwięków 
zaserwowanych przez okoliczną gwiazdę 
turntablismu. Na dodatek wewnątrz APK 
odbyły się otwarte dla wszystkich chęt-
nych warsztaty dj’ów w klimatach hip-ho-
powych z udziałem gościa specjalnego z 
Red Bull Music Academy. Imprezie towa-
rzyszyło mnóstwo dodatkowych atrakcji, 
takich jak pokaz tańca współczesnego 
wykonanego przez Teatru Tańca BELZ-
DANCE, czy spontanicznie zaaranżowa-
ne konkursy z nagrodami. Po całodniowej 
imprezie ekipa przeniosła się do klubu 
Mózg, gdzie do późnych (a właściwie już 
wczesnych) godzin trwało after party.

Marek Szpak
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 Ile mostów ma Bydgoszcz? Skąd 
się bierze energia w wodzie? I jakie są naj-
lepsze sposoby na pozbycie się… dolegli-
wości gastrycznych? Odpowiedzi na te 
pytania poszukiwali studenci odbywanych 
w WSG studiów Master Uniwersytetu Le 
Mirail w Tuluzie we współpracy z Pracow-
nią Bydgoskiego Węzła Wodnego. 

 W kwietniu grupa studentów, wy-
kładowców oraz zaproszonych z Francji 
gości wyruszyła na wyjątkową wyciecz-
kę po Bydgoszczy. Na trasie zwiedzania 
znalazły się obiekty częstokroć pomijane 
przez turystów, nieznane także mieszkań-
com miasta. Każdy z uczestników dostał 
specjalnie na tą okazję przygotowaną kie-
szonkową mapę Śródmieścia ze zdjęcia-
mi nie tylko współczesnych obiektów, ale 
także tych, którymi miasto szczyciło się 
w ubiegłych wiekach. To pozwoliło tury-
stom porównać dzisiejszą Bydgoszcz z tą 
sprzed lat, nazywaną małym Berlinem. 
 Zwiedzanie rozpoczęło się w 
Garbarni Buchholza, wielkiej fabryce u 
zbiegu rzeki i kanału – obecnej siedzibie 
WSG. Stamtąd udaliśmy się nad Stary Ka-

nał - przy obecnych Mostach Solidarności, 
by mieć dobry widok na Śluzę Miejską 
oraz Spichrze Królewskie (dziś to miejsce 
zajmuje Opera Nova). Kolejnym punk-
tem była Wyspa Młyńska, na której, jeśli 
wierzyć legendom, do dziś zakopane jest 
złoto pochodzące z wyrobu monet byd-
goskiej mennicy. Niezwykłym elementem 
naszej wyprawy było zwiedzanie zabytko-
wej elektrowni wodnej „Kujawska”, która 
niegdyś służyła jako młyn wodny. 
 Na Starym Rynku przenieśliśmy 
się w czasie tak, by oczami wyobraźni 
zobaczyć nieistniejącą zachodnią pierze-
ję, Dom Towarowy Braci Mateckich oraz 
pomnik Fryderyka II na koniu. Kolejnym 
punktem wyprawy był spichlerz holender-
ski, gdzie obecnie znajduje się Miejskie 
Centrum Informacji Turystycznej. Tam już 
tylko krok dzielił nas od Mostu Sulimy–Ka-
mińskiego, skąd rozpościera się widok na 
Stary Port wyglądający dokładnie tak, jak 
przed stu laty (tylko ruch na wodzie mniej-
szy) oraz na Jaz Farny, a tuż obok na pra-
wym brzegu stary Teatr Miejski, po którym 
do dziś pozostała niestety już tylko nazwa. 
 Nasi turyści przeszli dalej wzdłuż 

ulicy Adolfa Hitlera czy też 1 maja, 
zwanej dziś Gdańską, gdzie zwie-
dzili dwa muzea: Muzeum Farmacji i 
Muzeum im. Leona Wyczółkowskie-
go. Stamtąd już prosto na zasłużony 
odpoczynek na łonie natury. A jakie 
miejsce jest do tego lepsze niż My-
ślęcinek? Dodam, że i tam nie za-
brakło atrakcji w postaci przejażdż-
ki tramwajami konnymi po parku i 
smacznego posiłku jako wspania-
łego ukoronowania dnia. Wracając 
zmęczeni, ale zadowoleni ponownie 
zadawaliśmy sobie pytanie: Czy By-
dzia to Brzydzia? Z pewnością NIE!
  Daria Brodziak

W wyjątkowej wycieczce po Byd-
goszczy wzięli udział Laurent Bar-
the, dyrektor studiów Master Uni-
wersytetu Le Mirail odbywanych w 
WSG oraz Pierre Torrente, wykładowca 
tej Uczelni. Jak ocenili nową trasę?
Laurent Barthe: To bardzo interesujący 
produkt turystyczny, pozwalający na od-
krycie atrakcyjnych miejsc miasta, które są 
na wyciągnięcie ręki, a mimo to pozostają 
nieznane turystom i samym mieszkań-
com. Ta niewiedza o własnym terytorium 
jest zresztą powszechna: według naszych 
ocen aż 90% mieszkańców Tuluzy nie zna 
swojego miasta. Wprawdzie nie mam do-
kładnych danych na temat bydgoszczan, 
ale jestem przekonany, że propozycja 
studentów Master jest dobrą inicjatywą. Z 
pewnością nowa trasa zainteresuje szkol-
ne wycieczki, mieszkańców miasta i regio-
nu oraz turystów biznesowych.
Pierre Torrente: Studenci wykonali swój 
projekt w sposób profesjonalny. Szczegól-
nie doceniam przygotowaną przez nich 
mapę z ciekawymi zdjęciami i dwujęzycz-
nymi opisami zwiedzanych miejsc. Zapro-
ponowana przez nich trasa jest oryginalna, 
wiedzie przez historyczną Bydgoszcz. Do-
ceniam ich zmysł organizacyjny i pewien 
upór, z jakim mimo wyjątkowo niesprzyja-
jącej pogody, dążyli do zrealizowania pro-
jektu. Jako ich wykładowca dostrzegam 
również pewne mankamenty, np. nieprzy-
stosowanie pewnych odcinków trasy do 
możliwości osób niepełnosprawnych, ale 
generalnie jestem bardzo zadowolony.
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Czy Bydzia to Brzydzia?
czyli nasze miasto okiem Francuza

Port na Brdzie i widok na Budynek Poczty.                                      Zespół Banku BRE, rzeźba „Przechodzący przez rzekę”

Teatr Miejski spalony w 1945 r                                                          Widok od strony spichrzy

Nieistniejące spichrza królewskie                                                     Teatr Opery i Baletu „Nova”

Pałac Buchholza z 1862 roku i teren Garbarni                                 Pałac Wyższej Szkoły Gospodarki
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6 czerwca o godzinie 18.00 w sali wi-
dowiskowej Akademickiej Przestrzeni 
Kulturalnej odbędą się 3. urodziny „te-
atru.pieprz”. W programie m.in. pre-
miera spektaklu INFEKCJA, wystawa 
„Pieprzne lata”, dokumentująca dzia-
łalność grupy oraz urodzinowy ban-
kiet. Historia interdyscyplinarnej grupy 
„teatr.pieprz” sięga 2005 roku, kiedy 
to dwoje studentów kulturoznawstwa 
postanowiło wprowadzić kulturalne 
zamieszanie w życie WSG. Założenie 
było jedno – realizowanie siebie po-
przez sztukę – w najróżniejszych jej 
odmianach (od teatru, przez grafikę 
po formy publicystyczne). Jeszcze 
tego samego roku do grupy dołączyli 

studenci socjologii. Mieszanka tych dwóch 
kierunków pozwoliła na stworzenie indywi-
dualnego stylu.

Grupa ma na koncie trzy spektakle - „SNY”, 
„PRODUKT POLSKI czyli chodź opowiem 
ci swój świat” i „INFEKCJA – wszystkie roz-
mowy internetowe są o miłości”, kilkanaście 
cykli grafik, współpracę z organizatorami 
Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy i CA-
MERA OBSCURA (wydawanie „Gazet Fe-
stiwalowych” w latach 2005-2007).
Grupa prezentowała swoje spektakle m.in. 
w klubie MÓZG, bydgoskim Kinie ADRIA i 
na sopockiej scenie Off de Bicz. Od 2007 
roku ściśle współpracuje z Akademicką 
Przestrzenią Kulturalną.

...
Kochany Pamiętniczku!
Nie każda historia ma wyraźny Począ-
tek. Tak naprawdę nie wiadomo, kiedy To 
Wszystko się zaczęło... Czy wtedy, kiedy 
Marta tańczyła w rewii, a może wtedy, kie-
dy zobaczyłem „Niewinę” Teatru Starego w 
Krakowie... No, ale jeśli jakiś pedant, histo-
ryk albo inny badacz zjawiska oszukiwa-
nia rzeczywistości zwanego dalej teatrem.
pieprz bardzo by się upierał, to może za 
Początek uznać 2005 rok. Dlaczego? A dla-
tego, że właśnie wtedy spotkałem Martę... 
(robienie nastroju ON) Zamiast na wykładzie 
z-nie-pamiętam-czego siedzieliśmy na ław-
ce i świat dookoła się zatrzymał. Stopklat-
ka. Wszystko stało się zdjęciem zrobionym 
cyfrówką z promocji w MediaMarkt. Otacza-
ły nas rozpikselowane twarze wczorajszych 

imprezowiczów, nogi studentek „turystyki i 
rekreacji” zretuszowane przez Photoshopa, 
zawiesina rzekopodobna w korycie Brdy. 
Nasze gałki z napisem Przyszłość ustawiły 
tę samą częstotliwość. Niewyraźny jeszcze 
sygnał odbierany na tych falach podsunął 
ideę zrobienia czegoś o charakterze około-
kulturalnym. (robienie nastroju OFF)
Już na szkoleniu bibliotecznym – zamiast 
dowiedzieć się, jak efektywnie korzystać 
z biblioteki  i jej dobrodziejstw, czytaliśmy 
SNY Iwana Wyrypajewa i wiedzieliśmy, że 
to jest tekst, który chcemy zaprezentować 
na scenie. Brakowało jeszcze trzech osób... 
Dołączył do nas kolega z roku – Bartek, 
potem Artur (gdyby nie to, że znał kawałki 
Fisza pewnie nie zostałby Chłopakiem, któ-
ry się jąka), no i Kinga. Zaczęliśmy pracę 
nad tekstem. 4 postaci zamknięte w poko-
ju bez drzwi. Bo akurat tych dramaturg nie 
przewidział w swoim tekście – nasz budżet 
zresztą też nie. Po świecie, w którym pod-
stawowe pojęcia, takie jak piękno, miłość 
czy wolność mają zupełnie inne znaczenie 
niż to powszechnie przyjęte, widzów prze-
wodzi Chłopak, który ma sny (z czasem 

chłopaka zamieniliśmy 
na dziewczynę, Bart-
ka zastąpiła Agata). 
Uzależnieni od hero-
iny wypluwają z siebie 
mocno surrealistyczne 
monologi. Spektakl 
porusza/wzrusza (nie-
potrzebne skreśl).
W przerwie od teatru 
zajęliśmy się pisaniem. 
Bydgoskie Prapremie-
ry i Camera Obscura 
w latach 2006-2007 
były nasze. Do 4 nad 
ranem na bieżąco ser-
wowaliśmy nowinki, 

recenzje, wywiady oraz zdjęcia dokumen-
tujące festiwalowe wydarzenia. A wszystko 
to umieszczone było w Gazetach Festiwa-
lowych.
Niepostrzeżenie minęły dwa lata. Zatęsk-
niliśmy za sceną albo ona za nami – tego 
dokładnie nie potrafię stwierdzić. Pozlepia-
liśmy teksty z książek, tak aby stworzyły 
spójną historię o naszym pokoleniu. Urodził 
się PRODUKT POLSKI. 5 głosów opowiada 
o ludziach poddanych presji bycia pięknym 
według kanonów magazynów mody, terro-
rowi telewizyjnych programów, żyjących w 
kraju, z którym się nie potrafią utożsamić. 
Pojechaliśmy z PRODUKTEM na trójmiej-
ską edycję FAMY, gdzie zupełnie niechcący 
dostaliśmy wyróżnienie. Spektakl doczekał 
się też wersji unplugged (na scenie zostali-
śmy tylko my i naturalne światło).

...
Kochany Pamiętniczku! 
W każdej historii można znaleźć jakieś 
Teraz. Tym Teraz dla teatru.pieprz jest 
premiera trzeciego spektaklu. „INFEKCJA 
czyli wszystkie rozmowy internetowe są o 
miłości” to historia trzech par, które dzieli 
dystans wygenerowany przez GaduGa-
du, Czaterię i ... kanapę. Rozmawiają o 
normalnym życiu: o myciu kibla, zabijaniu 
się, robieniu zakupów, niepełnowartościo-
wych związkach, filmach, raku płuc ..., o 
normalnym życiu. Nie wierzysz? Po prostu 
zobacz.

...
Kochany Pamiętniczku! 
Każda historia powinna mieć jakieś Zakoń-
czenie, tylko jest mały problem... My nie za-
mierzamy (się) skończyć!!

Przemek Oleksyn 
(Inowrocław 9-10 maja 2008)
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teatr.pieprz zadebiutował spektaklem SNY
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Przestrzeń Muzyczną wypełnia cała gama 
dźwiękowych smaków – klasyką, rockiem 
czy najświeższymi klubowymi uderzenia-
mi mury APK pachną na co dzień. Jest 
też również miejsce na jazz. 26 kwietnia w 
sali widowiskowej APK, czyli w popularnej 
”eljedynce”, odbył się koncert międzyna-
rodowego projektu Kofi/Makowski (więcej 
obok). Jak „ugotować” dobry jazz, jakich 
składników potrzebuje, aby rozpieścić mu-
zycznych smakoszów, opowiada Agnieszka 
Puza - organizator jazzowych uczt w APK. 
Składnik nr 1 – Rytm
W muzyce klasycznej oraz w popularnej 
dzisiaj muzyce rozrywkowej (rock, pop) 
rytm jest dość prosty: przeważnie na trzy 
lub na cztery,  równomierne  akcentowany. 
W jazzie rytmika została przekształcona 
w swing, który bardzo trudno zdefiniować. 
Nie da się go również zapisać w postaci 
nut.  Fundamentem jest tutaj rytm synko-
powany, czyli taki, w którym (w uproszcze-
niu) przesunięty jest akcent z mocnej na 
słabą część taktu. Jednak taki rytm to tyl-
ko punkt wyjścia dla muzyków jazzowych, 
wprowadzających coraz to nowe akcenty w 
różnych miejscach taktu.
Składnik nr 2 – Improwizacja
Improwizacja to spontaniczny i kreatywny 
proces tworzenia muzyki już w trakcie gry. 
Jednak sporo jazzmanów uważa improwi-
zację za „szybkie komponowanie”. Lub też 
odwrotnie – komponowanie to „powolna 
improwizacja”. Z którejkolwiek strony by 
patrzeć, improwizacja odgrywa kluczową 
rolę w muzyce jazzowej (w przeciwieństwie 
do innych gatunków, gdzie ogranicza się 
do delikatnych zmian lub solówek).
Składnik nr 3 – Brzmienie
Wyznacznikiem brzmienia (zarówno głosu, 
jak i instrumentów) są emocje, a nie utarte 
kanony, tak istotne w klasyce. Jazz często 
stara się naśladować ludzki głos w budo-
waniu brzmienia instrumentów i na odwrót. 
Kreowanie dźwięku idzie zawsze w parze 
z frazowaniem jazzowym, czyli rytmicznym 
kształtowaniem brzmienia.
Składnik nr 4 – Harmonia
Blue notes (niebieskie nuty) -  nieodłączny 
składnik zarówno jazzowych, jak i blueso-
wych harmonii. Blue notes to typowy dla 
tego gatunku sposób grania, który zapew-
nia charakterystyczne, jazzowe brzmienie. 
Akordy wykorzystujące blue notes stano-
wią podstawę typowej harmonii jazzowej.

Po odpowiednim wymieszaniu powyższych 
składników (i zachowaniu proporcji) powin-
niśmy uzyskać wykwintne muzyczne danie, 
po skonsumowaniu którego każdy koneser 
wyrafinowanych smaków powinien zaspo-
koić swój muzyczny głód. Serdecznie za-
praszamy na takie przepyszne uczty do 
Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej. 

Przepis spisał Marek Szpak
więcej na  studio.use.pl

JAZZOWA
KUCHNIA APK

fot. Paweł Kotas
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Polsko-angielsko-norweski kwartet jazzo-
wy MEETING POINT-KOFI/MAKOWSKI 
PROJECT zagrał między 17 a 26 kwiet-
nia dziewięć koncertów w Polsce, w tym 
również w Akademickiej Przestrzeni Kul-
turalnej. W skład kwartetu wchodzą cenie-
ni angielscy muzycy: saksofonista Tony 
Kofi oraz perkusista i wokalista Winston 
Clifford, uzdolniony norweski gitarzysta 
Alf Wilhelm Lundberg oraz współtwórca 
projektu, mieszkający w Norwegii kon-
trabasista i basista Łukasz Makowski. 
Muzycy zaprezentowali oryginalne kom-
pozycje saksofonisty, kontrabasisty i gita-
rzysty oraz standardy muzyki jazzowej w 
nowatorskich aranżacjach. Publiczność 
usłyszała europejski jazz na najwyższym 
poziomie, czerpiący inspiracje z tradycji 
jazzowych różnych krańców Europy, z 
których wywodzą się muzycy. Patronat 
nad trasą objęła Ambasada Norwegii w 
Warszawie.
Tony Kofi uznawany jest za jednego z 
najlepszych saksofonistów brytyjskich. 
Jego kwartet zasłynął przełomowym, sze-
ściogodzinnym wykonaniem wszystkich 
siedemdziesięciu kompozycji Theloniusa 
Monka na London Jazz Festival w listopa-
dzie 2003. Wśród swoich licznych projek-
tów i imponującej listy gwiazd jazzu, z któ-
rymi wspólpracował, Tony Kofi jest również 
najmłodszym i jedynym spoza Ameryki 
członkiem The World Saxophone Quartet. 
Jego kunszt gry na saksofonach zasłużył 
sobie na pochlebne recenzje zarówno w 
„Jazzwise”,  „The Guardian” i „The Oxford 
Times”. Jego płyta „All is Know” przynio-
sła mu dwie nagrody: za najlepszy zespół 
- Best Ensemble at the 2005 Parliamenta-
ry Jazz Awards, i najlepszy album - BBC 
Radio 3 Jazz Awards Line up album of the 
year 2005. W maju wydał swoją trzecią 
płytę solową. 
(http://www.myspace.com/tonykofi)
Tony Kofi na stałe współpracuje z Winsto-
nem Cliffordem, który z kolei jest jednym 

z najbardziej rozchwytywanych perkusi-
tów w Anglii z bogatym doświadczeniem 
współpracy z takimi muzykami jak: Fred-
die Hubbard, Archie Shepp, Monty Alexan-
der, Art Farmer, Ronnie Laws, Gary Bartz, 
Eddie Henderson, Dave Valentin, Eddie 
Harris, Courtney Pine, Jason Rebello, Iain 
Ballamy Julian Joseph, Bheki Mseleku, 
Andy Sheppard, Jean Toussaint, Orphy 
Robinson, Bobby Watson, Birelli Lagrene, 
& Joey Calderazzo.  
Łukasz Makowski jest z wykształcenia 
kontrabasistą klasycznym (dyplom Akade-
mii Muzycznej w Gdańsku oraz Grieg Aka-
demii w Bergen), a z zamiłowania basistą, 
kontrabasistą i kompozytorem jazzowym.  
Był stypendystą prezydenta Gdańska w 
2003 roku. Grał między innymi koncerty 
solowe z Orkiestrą Symfoniczna Akademii 
Muzycznej w Gdańsku oraz z Bergen Unge 
Kammerorkester (młodzieżową orkiestrą 
kameralną). Współpracował z  najlepszy-
mi muzykami na polskiej scenie jazzowej 
(Adam Wendt, Piotr Baron, Cezary Pacio-
rek), a w latach 2004–2005 z Teatrem Mu-
zycznym w Gdyni (m.in. przy przedstawie-
niach ”Muzyka Gershwin”, ”Roxi Bar”). Od 
2005 roku działa w środowisku jazzowym 
w Bergen. 
(http://www.lukaszmakowski.com)
Alf Wilhelm Lundberg ukończył prestiżowe 
studia jazzowe w Trondheim. Po 4 latach 
studiów obejmujących aranżację i kompo-
zycję, wygrał jako gitarzysta 1. nagrodę na 
festiwalu Umbria Jazz Clinics w 2003 roku. 
Koncertował we Włoszech i Francji z ze-
społem „All Strings Trio” oraz grał na naj-
większych festiwalach w Norwegii, takich 
jak Kongsberg Jazzfestival, Trondheim 
Jazzfestival oraz Sildajazz. Oprócz tego 
zdobył nagrodę Statoils Sildajazzpris oraz 
stypendium kulturalne gminy Haugesund 
w 2004 roku. 
(http://www.norchestra.com/)

Marek Szpak

MEETING POINT-
KOFI/MAKOWSKI PROJECT 
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Gratuluję wspaniałej imprezy!
Jako gość Wyższej Szkoły Gospodarki w 
Bydgoszczy wygłosiłem wykład na temat 
„Najnowsza literatura rosyjska”. I chociaż 
sala „pękała w szwach”, nie byłem główną 
atrakcją Dnia Międzynarodowego. Studen-
tów i, ku mojemu zdumieniu, wykładowców 
zafascynowała nauka salsy, a potem warsz-
taty językowe suahili. Te ostatnie prowadziła 
niezwykle sympatyczna pani mgr Anna Wi-
śniowska, traktując, rzecz jasna, ćwiczenia 
jako swojego rodzaju zabawę. Ale nauczy-
łem się kilku zwrotów i koniecznie chcę za-
skoczyć mojego znajomego z Afryki (np. w 
windzie, kiedy zapytam go w języku suahili, 
jak się czuje). Nad wszystkim pieczę spra-
wowała dr Irena Kudlińska, której gratuluję 
wspaniałej imprezy. Pewnie i w przyszłym 
roku też bym chciał w niej uczestniczyć.

Prof. zw. dr hab. Walenty Piłat
UWM  w  Olsztynie

Napisz swoje imię po japońsku
Największym zainteresowaniem cieszy-
ło się stoisko o nazwie „Napisz swoje imię 
po japońsku”, prowadzone przez Patrycję 
Ptasznik, Martę Galicką oraz Agatę Piłat, 
studentki WSG i zarazem uczestniczki zor-
ganizowanego na naszej Uczelni kursu ja-
pońskiego. Pędzlem i atramentem, jak na 
prawdziwą kaligrafię przystało, korzystając 
z dwóch alfabetów Kraju Kwitnącej Wiśni 
– katakany i hiragany, dziewczyny wypisy-

wały imiona uczestników spotkania. Trzeba 
było pokonać trudności związane z niewy-
stępowaniem typowo polskich liter w alfabe-
tach japońskich, zważywszy, że alfabety te 
składają się z sylab, a nie jak u nas z poje-
dynczych liter. Spotkanie wzbudziło zainte-
resowanie nie tylko alfabetem, ale też samą 
Japonią oraz kursem języka japońskiego. 
Być może teraz więcej osób zainteresuje 
się historią i kulturą tego egzotycznego dla 
Polaków kraju.

Agata Piłat

Mój Wysocki
Koncert zatytułowany „Mój Wysocki” był uro-
czystym zwieńczeniem zorganizowanego 
przez Szkołę Języków Obcych, Dnia Między-
narodowego WSG. Przed publicznością wy-
stąpili artyści Teatru Piosenki „Maska” z Toru-
nia w składzie: Grzegorz Wiśniewski (śpiew) 
i Andrzej „Bruner” Gulczyński (kontrabas), 
którzy zaprezentowali w polskim przekładzie 
kilkanaście ballad i pieśni Wysockiego. 
Mrok panujący na sali rozświetlały palące 
się świece, którymi organizatorzy gustownie 
udekorowali stoliki. W tak miłej atmosferze 
wysłuchano bardziej i mniej znanych utworów 
Wysockiego m. in: „Kozioł ofiarny”, „Konie”, 
„Co się stało w Afryce”, „Polowanie na wilki” 
i „Konie narowiste”. Każdą pieśń widzowie 
nagradzali gromkimi brawami i nie inaczej 
było, kiedy Grzegorz Wiśniewski przepięknie 
zaśpiewał balladę „Liryczną”. 

Czy to już Bruksela?
 W ramach obchodów Dnia Między-
narodowego WSG przeobraziła się w mię-
dzynarodową instytucję. 16 kwietnia 2008, 
tuż po godzinie 14. po kampusie uczelnianym 
spacerowali oficerowie w mundurach NATO, 
wzbudzając ogromną ciekawość studentów. 
Na zaproszenie Studium Języków Obcych z 
wizytą do WSG przybyli przedstawiciele JFTC 
(Joint Force Training Centre) Połączonego 
Centrum Szkolenia Wojsk NATO, stacjonu-
jący w Bydgoszczy w tymczasowej siedzibie 
znajdującej się przy ulicy Dwernickiego. 

 „Szczyt NATO – Oficerowie Kontra 
Studenci” rozpoczął ppłk. Norbert Hoerpel, 
szef sekcji PIO (Public Affairs Officer), odpo-
wiedzialny za kontakty Centrum z mediami 
oraz przedstawicielami innych organizacji, 
pełniący również rolę rzecznika prasowego 
JFTC. Towarzyszyli mu: asystentka Joanna 
Seliga, major Henry van den Broek z Holandii 
oraz major Steven Soto z USA.

Ppłk. Hoerpel opowiedział, jak wygląda struk-
tura NATO i gdzie w tej hierarchii znajduje 
się bydgoski ośrodek. Wspomniał, że pierwsi 
oficerowie, przeniesieni w 2005 roku z innych 
krajów, odpowiedzialni byli za przygotowanie 
logistyczne Centrum do pełnej działalności 
szkoleniowej, która rozpocznie się z począt-
kiem 2009 roku w nowej siedzibie przy ulicy 
Szubińskiej. Po rozbudowie istniejącej bazy 
wojskowej mieścić się tam będzie kompleks 
konferencyjno-szkoleniowy, w którego skład 
oprócz biurowców, sal wykładowych wejdzie 
hotel przygotowany na 500 osób i ośrodek re-
kreacyjny z basenem oraz salą gimnastycz-
ną. 
Centrum ma się zajmować szkoleniem wojsk 
desygnowanych w struktury NATO tj. certyfi-
kacją, polegającą na wydawaniu certyfikatów 
jednostkom wszystkich państw członkow-

skich NATO i międzynarodowym sztabom. 
Dowiedzieliśmy się, że największym zaintere-
sowaniem objęte są siły NRF (NATO Respon-
se Forces), po polsku nazywane SON (Siłami 
Odpowiedzi NATO). Komponent ten powstał 
po zamachu z 11 września 2001 na wniosek 
prezydenta Kwaśniewskiego podczas szczy-
tu NATO w Pradze. Warto dodać, że Centrum 
jest największą międzynarodową instytucją w 
Polsce, zrzeszającą 26 państw członkowskich 
(więcej informacji o JFTC można znaleźć na 
stronie http://www.jftc.nato.int/). 

Goście odpowiadali również na pytania stu-
dentów i lektorów, począwszy od osobistych, 
poprzez pytania o charakter pracy i szkoleń, 
a skończywszy na tych dotyczących struktu-
ry jednostki. Przybliżyli kwestie, związane z 
życiem osób pracujących w wielonarodowej, 
wielokulturowej i wielowyznaniowej społecz-

ności, podkreślając, że język angielski brzmi 
odmiennie w zależności od narodowości. War-
to wspomnieć, że na potrzeby JFTC powstała 
w Bydgoszczy filia Szkoły Międzynarodowej, 
gdzie naukę pobierają dzieci wojskowych z 
różnych krajów zrzeszonych w NATO. 
Część studentów wykazała zainteresowanie 
możliwością podjęcia pracy w strukturach 
międzynarodowych, zatem goście odkry-
li rąbka tajemnicy o zasadach rekrutacji. Z 
odpowiedzi wywnioskowaliśmy, że atmosfe-
ra pracy jest miła i przyjemna. Tak jak miłe i 
przyjemne było spotkanie z oficerami NATO. 
Miało ono też praktyczny charakter, dając 
studentom okazję do zweryfikowania swoich 
umiejętności posługiwania się językiem an-
gielskim mówionym oraz do samooceny wła-
snej wiedzy. 
 Joanna Jercha-Malinowska
   Inna Pawlak
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Erasmusi

W „Dniu Międzynarodowym WSG” nie mogło 
zabraknąć zorganizowanego przez Centrum 
Współpracy z Zagranicą spotkania, poświę-
conego programowi LLP-Erasmus, w którym 
nasza Uczelnia uczestniczy już od 2005 roku. 
Dzięki uczestnictwu w Erasmusie WSG otrzy-
muje fundusze z Unii Europejskiej na reali-
zację m.in. wymiany studentów z uczelniami 
partnerskimi.

Zainteresowanie spotkaniem przekroczyło naj-
śmielsze oczekiwania organizatorów. Obec-
ność sześciu byłych stypendystów, którzy se-
mestr studiów w uczelniach partnerskich mają 
już za sobą, stanowiła niepowtarzalną szansę 
uzyskania wielu praktycznych informacji o 
pobycie na zagranicznej uczelni. Aby jeszcze 

bardziej oddać atmosferę studiowania poza 
Polską, organizatorzy i studenci przygotowali 
tradycyjną i multimedialną miniwystawę zdjęć 
z pobytu naszych studentów za granicą.
Po wystąpieniu Łukasza Jasińskiego, Uczelnia-
nego Koordynatora Programu Erasmus (nota 
bene byłego stypendysty DAAD) na temat pod-
stawowych informacji o Erasmusie i procedur 
związanych z ubieganiem się o wyjazd, każdy 
z byłych stypendystów opowiadał o swoim po-
bycie za granicą – o wszelkich jego zaletach i 
wadach. I tak mogliśmy się np. dowiedzieć, jak 
Szymon Lach (student kulturoznawstwa, odbył 
semestr studiów w Reinhold Würth Hochschu-
le Künzelsau) poradził sobie na studiach w 
Niemczech, znając początkowo jedynie język 
angielski, jakie - według Leszka Leśniewskiego 
(student ekonomii, Transport and Telecommu-
nication Insitute w Rydze) - problemy w okresie 
transformacji mają kraje byłego ZSRR oraz jak 

Natalia Błaszczyk (studentka „turystyki i rekre-
acji”, Laurea University of Applied Sciences) 
kupowała... bilety autobusowe w Finlandii, pła-
cąc za nie u kierowcy kartą kredytową. Fabian 
Habegger i Marta Bartoszewicz (studenci „tu-
rystyki i rekreacji”, Hochschule Heilbronn) opo-
wiadali o życiu studenckim, zażyłości między 
młodymi ludźmi z całego świata studiującymi 
w Heilbronn i trudnym z nimi rozstaniu, a Joan-
na Tadych (studentka „architektury i urbanisty-
ki”, Hochschule Neubrandenburg) o walorach 
przyrodniczo-zabytkowych północno-wschod-
nich Niemiec – raju dla przyszłych architektów. 

Większość prezentacji kończyła się słowa-
mi: „niezapomniana przygoda”, „niesamowite 
doświadczenie”, „świetna decyzja”, „szkoda, 
że można wyjechać tylko raz”. O dużym za-
interesowaniu innych studentów wyjazdem 
na studia za granicę niech świadczy fakt, że 
ponadgodzinna, ożywiona dyskusja z byłymi 
stypendystami zdecydowanie przekroczyła 
czas przewidziany przez organizatorów i była 
kontynuowana w mniejszych grupkach na 
dziedzińcu WSG. 

Następnego dnia do Centrum Współpracy z 
Zagranicą oraz Wydziałowych Koordynatorów 
Programu Erasmus wpłynęło wiele podań stu-
dentów, ubiegających się o wyjazd za granicę 
w przyszłym roku akademickim. I to prawdopo-
dobnie wielu z nich podczas następnego Dnia 
Międzynarodowego WSG będzie opowiadać 
nie tylko o Finlandii, Łotwie i Niemczech, lecz 
również o studiach we Francji, Wielkiej Bryta-
nii, Danii, Portugalii, Estonii, Czechach, a tak-
że na Litwie. O uczelnie z tych bowiem krajów 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 
poszerzyła w ostatnim czasie swoje kontakty 
międzynarodowe, rozbudowując tym samym 
ofertę stypendialną dla swoich studentów. 
   Łukasz Jasiński

Bardzo miłym zaskoczeniem było pojawie-
nie się na scenie Leanida Silickiego, lektora 
SzJO, który sam zagrał i zaśpiewał, również 
w języku rosyjskim, jedną z ballad poety.
Za sprawą wykonawców poezja Wysockie-
go znów zatriumfowała, niosąc wciąż aktu-
alne wartości - miłość, przyjaźń i prawdę, 
piętnując i wyśmiewając obłudę, nienawiść 
i głupotę.

Artur Mikuła

W rytmie salsy
Niewiele jest osób, które mają możliwość 
zasmakowania salsy - jednego z tańców 
„miłości”, dlatego nie dziwi ogromne zainte-
resowanie pokazem salsy podczas Dnia Mię-
dzynarodowego. Próbując poruszać się w jej 
rytmie z powodzeniem można było oderwać 
się od codziennej rutyny. Muszę przyznać, 
że instruktor był prawdziwym profesjonalistą 
i dlatego cały kurs przebiegł w miłej atmos-
ferze, nawet najwięksi „antytancerze” opa-
nowali podstawowe kroki. Oby więcej takich 
kursów!

Radosław Gnutek

Współczesna literatura rosyjska
Przyznam szczerze, że temat wykładu wyda-
wał mi się w swej ogólności tak wielkim wor-
kiem bez dna, że bardzo się go obawiałam. 
W końcu o współczesnej literaturze rosyjskiej 
można opowiadać godzinami, a czas prelek-
cji był ograniczony do godziny. Na szczęście 

obawy okazały się płonne, chociaż chciałoby 
się powiedzieć: poproszę jeszcze!
Wielka szkoda, że w Polsce tak naprawdę 
uroku wschodniej literatury (i sztuki) dostrzec 
nie umiemy, a może po prostu nie chcemy. 
Gorzej, że dla sporej części społeczeństwa 
najbardziej znanym współczesnym pisarzem 
rosyjskim jest Bułhakow, a Dostojewski opi-
suje coś, co w Rosji dzieje się do dnia dzi-
siejszego. Strata tym większa, że współcze-
sna rosyjska literatura skrywa wiele perełek, 
które aż proszą, żeby je odkryć i pokochać. 
Łukianienko, Dienieżkina, Pielewin, Dowła-
tow, Robski, Ulicka to tylko niektóre nazwi-
ska, które po prostu warto poznać. Mam na-
dzieję, że wykład prof. Piłata był zapowiedzią 
częstszych wizyt (może cyklu?) i przybliżenia 
piękna oraz niezwykłości twórczości literac-
kiej współczesnej Rosji.
Dzień Międzynarodowy w Wyższej Szkole 
Gospodarki w Bydgoszczy to trafiony po-
mysł. Frekwencja na poszczególnych wyda-
rzeniach wskazuje, że tego typu spotkania 
są wskazane i potrzebne. Szkoda tylko, że 
- w związku z odbywającymi się w tym sa-
mym czasie zajęciami - nie można w pełni 
korzystać z bogatej oferty programowej ta-
kich wydarzeń. Strata zarówno dla studen-
tów, którzy mieliby okazję dowiedzenia się 
czegoś zupełnie nowego, czasem nietypo-
wego, ale i dla wykładowców, którzy dzięki 
takim spotkaniom mogliby lepiej swoje gru-
py poznać...

Anna Ciechanowska D
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Inteligencja finansowa nabiera coraz 
większego znaczenia przede wszystkim 
wśród ludzi młodych, którzy mają naj-
większe szanse zbudowania sobie bez-
piecznej przyszłości. Chcąc żyć na od-
powiednim poziomie i korzystać z dóbr, 
jakie nas otaczają, musimy wykazać się 
inicjatywą i już dziś planować, co chce-
my osiągnąć, a następnie podjąć konse-
kwentne decyzje. 

Szybko zmieniająca i rozwijająca się go-
spodarka sprawia, że na rynku pojawiają 
się co chwilę nowe sposoby i narzędzia po-
większania kapitału. Nasz czas i możliwo-
ści nie pozwalają nam stać się fachowcami 
od wszystkiego. Nawet specjalizacja w 

jednej dziedzinie nie zapewnia bezpieczeństwa. 
W tych dynamicznie zmieniających się czasach 
musimy uczyć się tworzyć dochody, płynące z 
różnych źródeł, tak aby przy wyschnięciu jedne-
go z nich nasz byt nie został zachwiany. Skupia-
jąc uwagę na strategii i technikach pomnażania 
pieniędzy, jesteśmy w stanie zadbać o siebie bez 
specjalistycznej wiedzy i nie tracąc dużo cenne-
go czasu.

Chyba większość z nas sięga jeszcze pamięcią 
do czasów, kiedy jedno źródło dochodów w ro-
dzinie wystarczało, a dwa to już był dobrobyt. 

Teraz zwykli ludzie coraz bardziej są narażeni 
na niestabilność tego źródła dochodu. Dosko-
nale rozumieją to bogaci, którzy rozkładają ryzy-
ko i tworzą nieprzerwane strumienie gotówki.

Żeby zapewnić sobie wolność finansową wy-
starczy, że nauczymy się, jak:
• korzystać z prostego systemu kontroli finan-
sów osobistych
• inwestować nadwyżkowe fundusze, nie przy-
płacając tego bezsennymi nocami
• stworzyć wielorakie, napływające przez całe 
życie strumienie dochodów
• zapewnić bezpieczną finansowo przyszłość 
rodzinie i najbliższym

Jak możemy się tego nauczyć? Gdzie możemy 
zdobyć wiedzę i rozwijać swoją inteligencję fi-
nansową? W jakie instrumenty finansowe mo-
żemy inwestować? 

Odpowiedź jest prosta: trzeba przyjść do Klu-
bu Cash Flow, który pomoże odpowiedzieć na 
pytanie, jak budować fundamenty wolności fi-
nansowej.
Misją Klubu Cash Flow jest podnoszenie in-
teligencji finansowej osób zainteresowanych 
edukacją poprzez gry interaktywne i dyskusje. 
Chcemy rozbudzić świadomość społeczeń-
stwa, a przede wszystkim ludzi młodych, że 

każdy jest odpowiedzialny za własną sytuację 
finansową w życiu, każdy jest w stanie zarzą-
dzać własnym przepływem pieniężnym, zbu-
dować swój przychód pasywny i zdobyć finan-
sową niezależność.

Organizujemy spotkania, podczas których gra-
my w Cash Flow 101. Jest to gra łącząca świet-
ną zabawę z wiedzą, dzięki której ludzie na-
bierają odpowiednich umiejętności w zakresie 
finansów. Jest unikatowa, ponieważ za każdym 
razem uczestnicy rozwiązują odmienne proble-
my i uczą się strategii finansowych. Dzięki niej 
można wyćwiczyć dostrzeganie okazji, które 
tworzy gospodarka w naszym otoczeniu.
Club Cash Flow to nie tylko gra, ale przede 
wszystkim ludzie, którzy tworzą wartość po-
przez angażowanie swojego kapitału intelektu-
alnego dla rozwoju nas wszystkich. 

Naszym celem jest również:
• rozwijanie inteligencji finansowej poprzez or-
ganizowanie seminariów, szkoleń,
• umożliwianie spotkań z ludźmi o podobnych 
zainteresowaniach i celach finansowych
• nawiązanie ciekawych kontaktów, być może 
poznanie przyszłych współpracowników i part-
nerów w biznesie
• możliwość nabycia praktycznej wiedzy po-
przez spotkania z praktykami: biznesmenami, 
inwestorami, specjalistami od finansów.

Leszek Narloch
www.cashflow.wsg.byd.pl
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Założenie, a w dalszej kolejności prowa-
dzenie własnej działalności gospodar-
czej z pewnością jest wyzwaniem dla 
każdego, w szczególności dla studenta 
nieposiadającego wielkiego bagażu do-
świadczeń ani wielkich funduszy. Ma on 
jednak znacznie więcej – pomysł, kre-
atywne myślenie oraz determinację. Ta-
kich właśnie młodych przedsiębiorców 
skupia Akademicki Inkubator Przedsię-
biorczości, działający już od trzech lat 
przy Wyższej Szkole Gospodarki w Byd-
goszczy. Funkcjonująca przy AIP firma 
przez dwa lata nie musi płacić składki 
ZUS, może korzystać z pomieszczenia, 
telefonu oraz komputera na Uczelni, a 
dodatkowo oferowana jest jej pomoc z 
zakresu księgowości, a to wszystko za 
naprawdę niewiele.

Po trzech latach funkcjonowania inkuba-
tora można śmiało powiedzieć, że dzia-
łania jego przynoszą pożądane efekty. 
Zgodnie ze swoją misją AIP zmierza do 
zwiększania przedsiębiorczości wśród 
młodych Polaków poprzez realizację 
ogólnopolskich projektów, a przy tym 
rozwija innowacyjną gospodarkę, kreu-
jąc „młode rekiny biznesu”. Dowodem 
na to jest zmiana świadomości młodych 

ludzi, którzy z rosnącą determinacją 
dążą do swoich celów. 
Obecnie AIP przy WSG jest w fazie 
porządkowania działań oraz intensyw-
nego rozwoju. Codziennie przychodzą 
nowe osoby, zainteresowane otwarciem 
swojej firmy w inkubatorze. Stosunko-
wo duża grupa studentów z kierunków 
inżynierskich, m.in. elektroniki oraz te-
lekomunikacji zgłasza pomysły z za-
kresu nowych technologii. Większość 
pomysłów dotyczy branży usługowej, 
są takie, które związane są z aplikacja-
mi, oprogramowaniami komputerowymi 
przeznaczonymi na rynek ogólnopolski. 
Przykładem jest aplikacja pozwalająca 
na archiwizację dokumentów elektro-
nicznych przez Internet poprzez tworze-
nie obrazu wirtualnego dysku. 

Z początkiem maja 6-8 nowych firm roz-
poczęło swoją działalność przy AIP. Maj 
to najlepszy miesiąc w dotychczasowej 
działalności AIP przy WSG. Niewątpli-
wie przyczyniła się do tego ogólnokrajo-
wa akcja promocyjna szeroko rozumia-
nej przedsiębiorczości. 4 kwietnia 2008 
r. przedstawiciele AIP odebrali protokół 
z Ministerstwa Gospodarki, potwier-
dzający poprawne przeprowadzenie i 
rozliczenie projektu na dofinansowa-
nie i rozwój Akademickiego Inkubatora 

Przedsiębiorczości oraz na promocję 
firm funkcjonujących w ramach inkuba-
tora. To też potwierdza odniesiony przez 
AIP sukces. 
Każda firma funkcjonująca przy inkuba-
torze ma swoje mniejsze i większe osią-
gnięcia oraz indywidualny potencjał. 
Jedną z lepiej prosperujących i rozpo-
znawanych firm powstałych w ramach 
AIP jest www.klubowa.pl. Portal ten 
bardzo intensywnie rozwijał się przez 
ostatni rok, liczba zarejestrowanych 
użytkowników przekroczyła już 60 000. 
Z każdym miesiącem przybywają nowe 
miasta, w których Klubowa.pl informuje 
o wydarzeniach rozrywkowych.

Szybki rozwój AIP wymaga poszuki-
wania nowych pracowników. Do Cen-
trum Obsługi Projektów Europejskich 
(COPE), które jest jedną z jednostek w 
AIP, potrzebna jest osoba, chcąca na-
być umiejętności związane z pozyski-
waniem funduszy unijnych w ramach 
projektu „Wmiksuj się w fundusze euro-
pejskie”. AIP przy WSG poszukuje także 
osób chcących poznawać i wdrażać taj-
niki związane z PR. Wszystkich zainte-
resowanych współpracą zachęcamy do 
kontaktu mailowego wsg@inkubatory.pl 

  Joanna Kaczmarek

Coraz więcej pomysłów
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W marcu i kwietniu br. odbyło się aż sie-
dem edycji Gry w Przedsiębiorstwo WSG 
(GWP WSG). Studenci, w zaskakująco 
dużej liczbie grup, zgłaszali swoją chęć 
uczestnictwa w rozwiązywaniu proble-
mów, z którymi borykają się współcześnie 
przedsiębiorstwa oraz tworzeniu projek-
tów przez nie realizowanych.
Każdy z zespołów, uczestniczących w 
przedsięwzięciu, potrafił w mniejszym lub 
większym stopniu poradzić sobie z danym 
problemem oraz przygotować odpowiedni 
projekt. Najlepsze rozwiązania zostaną 
(lub już zostały) zrealizowane w poszcze-
gólnych branżach.
Studenci WSG zdają sobie sprawę, że 

pracodawcy ocze-
kują dziś od swoich 
pracowników nie tyl-
ko wiedzy, ale także 
doświadczenia i kon-
kretnych umiejętno-
ści. Dlatego udział 
w realnej symulacji 
ekonomicznej sta-
nowi idealne połą-

czenie nabytej w trakcie studiów teorii z 
praktyką. 
  Mariusz Barczak

Tematyka Gry w Przedsiębiorstwo
- Instytut Turystyki, Hotelarstwa i Ga-

stronomii - Strategia marketingowa 
Urzędu Miasta Bydgoszcz w kreowaniu 
sportowego wizerunku miasta w kon-
tekście Mistrzostw  Świata Juniorów w 
Lekkiej Atletyce, lipiec 2008.

- Instytut Kulturoznawstwa i Filozo-
fii - Bydgoszcz: 2218 – Intermedialne 
Laboratorium Kultury Współczesnej 
– strategia marketingowa w promocji 

kreowania kulturalnego wizerunku 
Bydgoszczy.

- Wydział Zarządzania i Inżynierii 
Produkcji w Malborku - Strategia 
rekrutacyjna firmy JABIL w okre-
sie najwyższego zapotrzebowania 
na pracowników.

- Instytut Ekonomiczny - Biznes-
-plan nowo powstałej firmy trans-
portu osobowego w kontekście 
powstania bydgosko-toruńskiego 
obszaru metropolitalnego.

- Instytut Socjologii - Młodzi na 
rynku europejskim - projekt orga-
nizacji konferencji naukowej Insty-
tutu Socjologii WSG.

- Regionalna GWP WSG - Jak zo-
stać liderem monitoringu mediów 
w Polsce? Strategia do roku 2013 
firmy „WycinkiPrasowe.pl”.

- Hotel Masters - Jak zostać li-
derem turystyki biznesowej w 
Bydgoszczy? Elementy strategii 
marketingowej City Hotel na lata 
2008-2013.

Po raz pierwszy w Malborku odbył się 
konkurs „Gra w przedsiębiorstwo”. Dla 
działającego od dwóch lat Wydziału Za-
rządzania i Inżynierii Produkcji było to 
bardzo ważne wydarzenie.
 Do pierwszego etapu przystąpiło 
sześć czteroosobowych zespołów, które 
zgodnie z tradycją konkursu, wywodzące-
go się Uniwersytetu Le Mirail w Tuluzie, 
przyjęły nazwy francuskich miast. I tak do 
walki stanęły: Limoges, Paris, Dijon, Can-
nes, Toulouse i Bordeaux.
 Studenci otrzymali zadanie-
–problem, zlecone przez współsponso-
ra – działającą w Kwidzynie firmę Jabil. 
Firma ta jest jednym z największych 
dostawców usług produkcyjnych pod-
zespołów elektronicznych i montażu 
wyrobów gotowych na zlecenie. Produ-
kuje komponenty i złożone rozwiązania 
elektroniczne dla międzynarodowych 

firm min. z branży motoryzacyjnej, kom-
puterowej i telekomunikacyjnej. Posiada  
3 fabryki w kraju i obecnie zatrudnia 
5000 pracowników, z czego 80% to pra-
cownicy produkcyjni. Obecnie firma Jabil 
przygotowuje się do wysokiego sezonu, 
który rozpocznie się już w czerwcu i po-
trwa do grudnia. 
 W obliczu zmian struktury zatrud-
nienia liczne przedsiębiorstwa borykają 
się z problemami związanymi z zatrudnie-
niem wykwalifikowanej kadry. Stąd wziął 
się pomysł na, rozwiązywane podczas 
„Gry w przedsiębiorstwo”, zadanie–pro-
blem - propozycji przygotowania firmy do 
wysokiego sezonu rekrutacyjnego.
 Konkurs został przygotowany 
przez członków uczelnianego zespołu ds. 
„Gry w przedsiębiorstwo”: J. Karola Sło-
wińskiego, Piotra Szymańskiego, czuwa-
jącego nad inżynierią konkursu oraz Pa-

trycję Kozłowską, koordynującą całą Grę. 
W jury zasiedli: przedstawicielka firmy Ja-
bil, Beata Marianowska, Tomasz Kozłow-
ski, reprezentujący Wydział Zarządzania 
i Inżynierii Produkcji w Malborku oraz J. 
Karol Słowiński.
 Po wielu godzinach studenckich 
zmagań oraz po burzliwych obradach 
jury wyłoniono trzy zwycięskie zespoły: 
Limoges, Cannes, Toulouse. Zespoły, 
które zajęły I i II miejsce, wzięły udział w 
uczelnianej „Grze w przedsiębiorstwo” w 
Bydgoszczy. I, co najważniejsze, jeden z 
malborskich zespołów, Limoges w skła-
dzie: Ewa Zablińska, Beata Owczarczyk, 
Maciej Wieczorek, Łukasz Ostaszyk, za-
kwalifikował się do kolejnego, międzyna-
rodowego etapu konkursu.
 „Gra w przedsiębiorstwo” w 
Malborku cieszyła się dużym zaintereso-
waniem wśród studentów. Wzbudziła nie-
małą ciekawość wśród praktyków, na co 
dzień pracujących w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych, handlowych i usługowych. 
To wszystko pozwala przypuszczać, że 
przyszłoroczne działania będą zakrojone 
na dużo szerszą skalę. 
  Patrycja Kozłowska
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Ekipa z Malborka
w finale „Gry w przedsiębiorstwo”
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Tak różne, jak oni sami: studenci III roku socjologii w WSG. 
Podobnie jak ich koledzy w ubiegłym roku, opracowali pro-
jekty działań Public Relations. Tym razem jednak sami wy-
brali tematy, którymi chcieli się zająć.

W ubiegłym roku na specjalności poświęconej komunikacji 
społecznej powstał, dedykowany bydgoskiemu schronisku 
dla zwierząt, zbiorowy projekt „Podaj łapę”. Teraz każdy o 
wyborze tematu mógł zdecydować samodzielnie. Co więc 
zajmuje młodych ludzi studiujących socjologię, na czym im 
zależy?
Prawie wszyscy zdecydowali się na kampanie społeczne: 
informacyjne lub edukacyjne. Mają sprecyzowane poglądy 
i chcą je promować. „Jesteś tu z dzieckiem, nie z papiero-
sem” - to jedno z haseł projektu PR na rzecz walki z dymem 

papierosowym w Bydgoszczy, adresowane oczywiście do mam, 
które palą papierosy podczas… spacerów z dziećmi.
„W dymie to nie jest zabawa, każdy papieros w domu niech zo-
stawia” - to propozycja dla uczestników imprez muzycznych, a 
hasło „Zapalić papierosa to nie sztuka, tu ważniejsza jest nauka” 
autorzy projektu dedykują młodzieży, namawiając, aby rozwijając 
umysł nie rujnować płuc.
Kampania społeczna na rzecz walki z dymem papierosowym, 
wciągnęła jej autorów tak bardzo, że powstała nawet część - PET 
a PET (pet z angielskiego zwierzak domowy, pet w slangu – wy-
palony papieros), dedykowana naszym czworonożnym ulubień-
com, którym przebywanie w tytoniowym dymie szkodzi tak samo 
jak ludziom. A na deser LOS (za) PAPIEROS (akcent koniecznie 
na ostatnią sylabę). To hasło utrzymane w meksykańskim sty-
lu jest częścią akcji, której celem jest zbieranie (do ogromnego 
kosza) jak największej liczby dobrowolnie wyrzuconych (a więc 
wrzuconych) papierosów. A na zakończenie projektu wielki hap-
pening „Nie daj mu popalić”, podczas którego pomysłodawcy 
akcji publicznie zniszczą zebrane papierosy. Tymon Markowski 
wraz z zespołem przygotował szczegółowy harmonogram pro-
ponowanych działań, może więc ktoś zechce skorzystać z tego 
pomysłu? 
Studenci socjologii mają też propozycję dla tych, którzy gotowi są 
uwierzyć w to, że wegetarianizm wzmacnia organizm. „Wybierz 
Życie, bądź Wege” to projekt poświecony promocji wegetariani-
zmu. „Teraz mogę spokojnie na Ciebie popatrzeć, już Ciebie nie 
jadam” - tym cytatem z Franza Kafki posłużyli się autorzy projek-
tu, promującego m.in. dni wegetarianizmu w kinach studyjnych. 
Wspólny tytuł pokazu filmów to „Milczenie krów”.
Wegetarianizm jest prostszy niż myślimy - przekonują autorzy: 
Magda Kaak, Kinga Kotlewska i Sebastian Ligowski, - na świecie 
żyją przecież dziesiątki milionów wegetarian, nie brakuje wśród 
nich artystów, polityków, sportowców, a nawet noblistów. Mięsa 
nie jadał Pitagoras, a do ewolucji w kierunku diety wegetariań-
skiej namawiał Albert Einstein. 
Przyszłych socjologów interesuje także upowszechnianie kultury 
wśród dzieci (projekt „Elementarz Kultury”), zmiana wizerunku 
Bydgoszczy, konieczność sortowania śmieci oraz upowszechnia-
nia akcji charytatywnych. W tym roku autorki projektu „Studenci 
spełniają marzenia” nie tylko opracowały szczegółowy plan dzia-
łania, ale także zdecydowały się na jego realizację i współpracę 
z Fundacją Mam Marzenie.

Dwa spośród przygotowanych w tym roku projektów, dedykowa-
ne bydgoskim radnym, trafiły już do przewodniczącej Rady Mia-
sta, Doroty Jakuty i wiceprezydenta, Macieja Grześkowiaka. Czy 
możliwa jest zatem Bydgoszcz bez dymu z papierosów i folio-
wych reklamówek? Jeśli uda się przekonać bydgoszczan, jeśli 
spodobają się radnym projekty naszych studentów… Kto wie, 
może już wkrótce?
        
 Małgorzata Dysarz
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O zaletach jazdy rowerem 
nikogo nie trzeba przeko-
nywać. Wpływa ona pozy-
tywnie na układ krążenia 
i oddechowy, sprawia, że 
pośladki rowerzysty są 
zgrabniejsze, co zwłasz-
cza płeć piękną zachęca 
do tego sportu. Jazda ro-
werem jest formą odstre-
sowania, zrzucenia kilku 
kilogramów, poznania 
bliższych i dalszych za-
kątków kraju i zagranicy, 
dla niektórych wręcz pew-
ną filozofią życia. 
Wiele nie potrzeba, by 
cieszyć się przyjemnością 
pokonywania kolejnych 
kilometrów, omijania kor-
ków, dojeżdżania tam, gdzie blaszana 
puszka, zwana samochodem, nie może 
wjechać. Wystarczy rower i trochę chęci. 
Kiedy już wejdziemy w jego posiadanie 
i pokonamy utrudnienia, wynikające z 
ciągłego braku odpowiedniej infrastruk-
tury w mieście, stajemy przed kolejnym 
wyzwaniem: niedzielne przejażdżki prze-
stają zaspokajać pęd do pedałowania, 
chciałoby się dojechać na uczelnię, do 
pracy, sklepu, urzędu. Więc niestrudzony 
cyklista bierze swój pojazd i pełen zapału 
dociera na przykład do sklepu, a tam, po 
zrobieniu zakupów, odkrywa, że … ktoś 
za bardzo wziął sobie do serca ideę do-
bra wspólnego i odjechał jego rowerem. 
Nasz rowerzysta nie zraża się, kupuje 
nowy rower, ponadto linkę, by go przy-
piąć i podąża dalej drogami, by w końcu 
dojechać do urzędu. Tam wstawia przed-
nie koło w postawiony przed instytucją 
stojak, przypina rower linką na szyfr i ru-
sza niczym Asterix w „12 pracach Aste-
rixa” zmierzyć się z imperialną biurokra-
cją. Po wyjściu z urzędu czeka go nowa 
niespodzianka. W stojaku zostało tylko 
koło: nie wiedział, że najczęściej stoso-
wane stojaki to tak zwane „wyrwikółka”, 
które wcale nie spełniają swojej funkcji. 
Nasz cyklista, bogatszy o doświadcze-
nie, kupuje nowy rower, solidniejsze za-
pięcie, którym przypina pojazd do słupa, 

będącego dawnym znakiem drogowym. 
Po wyjściu z księgarni nie odnajduje ani 
zapięcia, ani roweru. Okazuje się, że 
ktoś wyciągnął rower górą… Społeczny 
ruch złodziei jest dowodem na prawdzi-
wość twierdzenia „Polak potrafi”.
Przykładów, jak stracić rower można po-
dawać wiele. Niestety w naszym kraju 
ten proceder odstrasza większość osób, 
gdyż nie każdy ma tyle zapału, by kupić 
piętnasty rower w swoim życiu jak jeden 
z cyklistów z WSG, którego podziwiam 
za wytrwałość. Dla wielu rower jest dość 
poważną inwestycją i utrata „rumaka”, 
„kochanki”, „bajka” oznacza dużą stratę 
materialną i sentymentalną.
Z tych to powodów utworzyliśmy w WSG 
zespół do spraw sportu i rekreacji rowero-
wej i, z pomocą władz Uczelni, postano-
wiliśmy przystosować kampus WSG do 
potrzeb społeczności rowerzystów. Po-
stanowiliśmy zrezygnować z powszech-
nych „wyrwikółek” na rzecz rozwiązania 
„wiedeńskiego”, pozwalającego na bez-
pieczne przypięcie całego roweru, a nie 
tylko przedniego koła. Wraz z administra-
cją Uczelni wybraliśmy na początek dwa 
miejsca: przy budynku A i za budynkiem 
C, na których zainstalowano nowy w na-
szym mieście typ stojaków o kształcie 

odwróconej litery „U”. W 
celu zwiększenia bez-
pieczeństwa Uczelnia 
objęła te miejsca mo-
nitoringiem. Jeżeli po-
mysł spodoba się braci 
studenckiej, powstanie 
więcej miejsc parkingo-
wych dla rowerów.
Jednak nawet naj-
lepsze stojaki nie za-
pewnią 100% bez-
pieczeństwa, dlatego 
chciałbym wspomnieć o 
zapięciach. Ważne jest, 
by nie były one cienką, 
stalową linką, którą często 
stosuje wielu rowerzystów. 
Przecięcie jej zajmuje kilka 
sekund. Jeżeli wybierzemy 

łańcuch, to najlepiej jak najgrubszy, z do-
brą kłódką. Lecz najpewniejszym rozwią-
zaniem wydaje się zapięcie typu U-lock, 
najlepiej renomowanej firmy. Nie jest to 
tani wydatek, ale chyba lepiej kupić raz 
dobre zapięcie niż kolejny rower. Przypi-
nając pamiętajmy, aby kłódka objęła nie 
tylko koło, ale także ramę: gdy przypnie-
my samo koło, resztę roweru złodziej 
może wziąć pod pachę, by sprzedać wart 
kilkaset bądź kilka tysięcy złotych rower 
za „flaszkę”… 
Chciałbym zaapelować także do tych, 
którzy niekoniecznie jeżdżą rowerem: 
gdy zobaczycie osoby podejrzanie krę-
cące się przy pozostawionych na parkin-
gu rowerach, jak najszybciej zgłaszajcie 
ten fakt ochronie. Jako studenci powin-
niśmy wspierać się i, nawet jeśli sprawy 
cyklistów Was nie obchodzą, pomyślcie: 
każdy rower to potencjalnie jedno wolne 
miejsce więcej na parkingu samochodo-
wym. Studenci zaoczni doskonale wie-
dzą, że tych miejsc czasem brakuje.
Mamy nadzieję, że to nie jest nasza 
ostatnia inicjatywa rowerowa. Pomysłów 
mamy sporo i, jeśli cykliści będą pojawiać 
się na Uczelni, z całą pewnością będzie-
my widzieli sens dalszego działania.

Pomyślnego pedałowania!
Łukasz Juszczak
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„U” cyklistów
Fot. Norbert Łysiak

D Z I E Ń  E U R O P Y
Dzień Europy, obchodzony każdego roku we wszystkich krajach 
członkowskich Unii Europejskiej, świętujemy 9 maja. To właśnie 
wtedy 1950 roku, zaledwie 5 lat po zakończeniu II wojny świa-
towej i w okresie największej groźby wybuchu trzeciej wojny, 
Robert Schuman, francuski minister spraw zagranicznych, wy-
głosił w Sali Zegarowej Quai d’Orsay deklarację nawołującą 
Francję, Niemcy i inne państwa europejskie do połączenia pro-
dukcji węgla i stali jako //”pierwszą konkretną podstawę Federa-
cji Europejskiej”.// Deklaracja Schumana, jak ją później nazwa-
no, dotyczyła utworzenia zorganizowanej Europy jako warunku 
utrzymania stosunków pokojowych. Już w 1951 roku wizja Ro-
berta Schumana zaczęła się realizować. Na podstawie podpi-
sanego w Paryżu traktatu powstała Europejska Wspólnota Wę-
gla i Stali, w której skład weszło sześć państw: Belgia, Francja, 
Republika Federalna Niemiec, Włochy, Luksemburg i Holandia. 

W taki oto sposób zainicjowany został proces integracji euro-
pejskiej, z której narodziła się dzisiejsza Unia Europejska. Dziś 
9 maja, obok flagi, hymnu, motta i wspólnej waluty jest jednym z 
symboli Unii Europejskiej i stanowi o jej politycznej tożsamości. 
Dlatego właśnie w roku 1985 podczas szczytu przywódców UE 
w Mediolanie ustanowiono tę datę Dniem Europy.
Europa może być dumna ze swoich osiągnięć, a każde z nich 
zasługuje na to, by je uczcić. Każdego roku 9 maja w całej 
Europie organizowanych jest wiele wydarzeń o tematyce eu-
ropejskiej. Europe Direct w Bydgoszczy wspólnie z Regional-
nym Punktem Informacyjnym Eurodesk w Bydgoszczy również 
włączają się w obchody Dnia Europy. Wśród podejmowanych 
przedsięwzięć znajdują się m. in.: malowanie flagi UE, rozda-
wanie kwiatów na bydgoskim rynku oraz rozstawienie licznych 
stoisk informacyjnych. 

Dagmara Taflińska
Ośrodek Komisji Europejskiej Europe Direct
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Katarzyna Polanowska i Filip 
Romanowski są studentami 
„logistyki i transportu” WSG. 
Powrócili z semestru studiów 
na politechnice - Vysoká Skola 
Polytechnická Jihlava w Repu-
blice Czeskiej, które odbywali 
w ramach programu Erasmus. 
Dzielą się z nami świeżymi jeszcze 
wrażeniami:

Erasmusi – w trójkę
Filip: Poza nami w „grupie erasmuso-
wej” był jeszcze tylko Chorwat, miesz-
kający zresztą na stałe i uczący się w 
Niemczech. Dzięki tak małej, trzyoso-
bowej grupie lepiej zżyliśmy się z… 
Czechami, poznaliśmy ich zwyczaje, 
kulturę i mentalność. Gdy dowiedzia-
łem się, że będę mieszkał w Jihlavie, 

spojrzałem na mapę Czech i odkryłem, że 
miasto leży prawie w samym centrum kraju, 
co ułatwia podróże do innych miast - stolic 
europejskich m.in.: Bratysławy, Wiednia, 
Pragi oraz do czeskich miast Brno i Telcz. 
Zwiedziłem je wszystkie – warto było. 

Studia – ciekawie i bez obaw
Kasia: Zgodnie z warunkami programu Era-
smus przed wyjazdem do kraju docelowego 
należy wybrać przedmioty, na które chce się 
uczęszczać. Każdy z nich ma odpowied-
nią wartość punktów ECTS. Łącznie, żeby 
zaliczyć semestr studiów na wyjeździe i w 
Polsce, należy zebrać 30 punktów ECTS. 
Ja chodziłam na: Mathematics Applied in 
Management, Fundamentals in Financial 
Mathematics, Business English, Strategic 
Management, Business Communication, 
Russian Language, Financial Management.
Tylko zajęcia z języka angielskiego i rosyj-
skiego odbywałam z czeskimi studentami 
(czasami czułam się, jakbym była na za-
jęciach na polskiej, a nie czeskiej uczelni), 
pozostałe były utworzone specjalnie dla stu-
dentów programu Erasmus. Były to bardzo 
ciekawe zajęcia, nauczyciele indywidualnie 
podchodzili do każdego z nas, byli bardzo 
uprzejmi.
Kwestia zaliczeń wyglądała następująco: z 
większości przedmiotów trzeba było wyko-
nać prezentacje na zaliczenie, z rosyjskiego 
- pracę zaliczeniową, z angielskiego oprócz 
pracy był jeszcze egzamin ustny. Tylko z 
Fundamentals in Financial Mathematics 
miałam typowy pisemny egzamin. Ale zali-
czenia i egzaminy nie sprawiły mi większych 
problemów, więc głowa do góry!

Filip: Zajęcia w Czechach prowadzone są 
podobnie jak w naszym kraju, czyli w formie 
wykładów i ćwiczeń, ale z przewagą tych 
drugich. Na koniec wykładu czescy studenci 
dostają zadanie domowe do zrobienia przed 
kolejnymi zajęciami. Prace domowe są bra-
ne pod uwagę podczas wystawiania końco-
wej oceny. Ćwiczenia to przede wszystkim 
bardzo aktywnie spędzony czas, każdy za-
wsze ma coś do roboty. Najbardziej spodo-
bało mi się to, że student po roku może sobie 
dobrać kolejny język obcy do nauki. Jeszcze 

bardziej zaskoczyło mnie, że Czesi mają do 
wyboru więcej języków obcych niż my. U 
nas w programie są cztery języki: angielski, 
niemiecki, rosyjski, francuski (to prawda, 
że wielu innych, nawet japońskiego może-
my uczyć się dodatkowo, ale odpłatnie), w 
czeskiej szkole - jeszcze włoski, chorwacki 
i hiszpański. A zajęcia z języka angielskiego 
odbywają się, w zależności od specjalizacji, 
nawet do czterech razy w tygodniu. Podo-
bało mi się również, że na politechnice w 
Jihlavie już od pierwszego semestru przy-
najmniej jeden przedmiot prowadzony jest w 
innym języku, najczęściej angielskim. Uwa-
żam, że to bardzo dobry pomysł, ponieważ 
daje większą styczność z językiem. 

Wygodnie i smacznie
Filip: Sądzę, że każdemu spodobałoby się 
zakwaterowanie. Mieszkaliśmy w … byłym 
czeskim więzieniu. Akademik był odremon-
towany, schludny, na każdym piętrze kuch-
nia, jak w akademikach w naszym kraju. 
Pokoje 2-3-4-osobowe.
Zostaliśmy zapisani do stołówki szkolnej i, 
sądzę, że to był bardzo dobry pomysł, po-
nieważ poznawaliśmy różne dania kulinarne 
z Czech i Moraw. 
Być w Czechach i nie wypić piwa – to skan-
dal. Czeski browar jest tańszy niż chleb. 
Prawie każdego wieczora Czesi wyciągali 
mnie na piwo, które kosztuje ok. 30 koron 
czeskich, czyli maksymalnie 4 zł.

Kasia: W Jihlavie można znaleźć wiele ba-
rów różnego rodzaju, gdzie zazwyczaj prze-
siadują tylko młodzi ludzie. Każdy znajdzie 
coś dla siebie. A, jeśli chodzi o naszą stołów-
ką, potwierdzam, że można tanio i dobrze 
zjeść, zapoznać się z kuchnią czeską, panie 
pracujące tam są bardzo fajne.

W Jihlavie
Kasia: Jihlava to jedno z najstarszych, gór-
skich miast. Powstała w połowie XIII wieku 
w pobliżu bogatych złóż rudy srebra. Roz-

kwit miasta w okresie średniowiecza do-
kumentują liczne zabytkowe kościoły (np. 
kościół św. Jakuba), niektóre w całości 
zachowane domy mieszczańskie z gotyc-
kimi sklepieniami i podcieniami, czy część 
potężnej gotyckiej fortyfikacji. Już wów-
czas zaczęto budować labirynt podziem-
nych korytarzy, które dzisiaj, jako drugi co 

do wielkości w Czechach podziemny kom-
pleks, są udostępnione zwiedzającym. W 
XIV w. nastąpiło zahamowanie wydobycia 
srebra i zaczęło rozwijać się sukiennictwo. 
Najbardziej zachwycającym zabytkiem z 
epoki baroku jest kościół św. Ignacego, sto-
jący na obszernym, podłużnym rynku. 
W Jihlavie można ciekawie spędzić wolny 
czas, znajduje się tu ogród zoologiczny i 
teatr z ciekawym repertuarem. Miasto jest 
siedzibą starostwa regionu Vysočina.
Po półrocznym pobycie w tym mieście wiem, 
co znaczy powiedzenie „jak w czeskim fil-
mie” i myślę, że tylko w Jihlavie można się 
o tym przekonać.
Zakupy należy robić w dużych sklepach, 
gdzie ceny są podobne do polskich. Poza 
tym zimą jest tu naprawdę bardzo zimno! 
Należy zabrać bardzo ciepłe, nieprzemakal-
ne buty! Pierwszy śnieg był już w połowie 
października. Dodam, że jest to bezpieczne 
miasto.

Czy warto?
Filip: Jeżeli mógłbym wyjechać ponownie na 
tego typu wyjazd, zgodziłbym się bez waha-
nia. Żałuję jednego: kiedy Łukasz Jasiński z 
Centrum Współpracy z Zagranicą WSG na-
mawiał mnie do podpisania umowy na rok 
na wyjazd do Czech (dodam, że pobyt za 
granicą finansowany jest z funduszy euro-
pejskich tylko przez pół roku, za kolejne pół 
roku trzeba zapłacić już z własnej kieszeni), 
zawahałem się i odmówiłem z obawy przed 
trudnościami. Teraz wiem, że poradziłbym 
sobie. Chciałbym podpowiedzieć osobom, 
które jadą do Czech lub do innego kraju, 
żeby się nie wahały jak ja. Warto korzystać z 
tego typu praktyki. 

Kasia: Powiem krótko: bardzo miło wspomi-
nam okres studiowania w Jihlavie.
     
 Katarzyna Polanowska 

i Filip Romanowski
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z Jihlavy

Adam Kencki (student z Jihlavy, studiujący obecnie w WSG), 
Katarzyna Polanowska, Zdislava Kratochvilova (International 
Office czeskiej uczelni) i Filip Romanowski
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rozmowa z Dorotą Marek, studentką II roku 
studiów II stopnia na kierunku „turystyka i 
rekreacja”, specjalność „zarządzanie hote-
larstwem i gastronomią”.

- Studia prawie ukończone, została tylko 
praca magisterska do obrony. Co czuje Pani 
po pięciu latach na Garbarach?
- Bardzo szybko minęły. Szczególnie teraz 
zdaję sobie z tego sprawę. Po licencjacie 
wiedziałam, że mam jeszcze studia magi-
sterskie przed sobą. Teraz to już naprawdę 
koniec. Co czuję? Radość, że zdobyłam tu-
taj dobry zawód. Pracuję od dwóch lat w ga-
stronomii i cieszę się, że robię to, co lubię.

- Kończy Pani specjalność „zarządzanie w 
hotelarstwie i gastronomii”…
- Wcześniej, na studiach licencjackich wy-
brałam specjalizację „zarządzanie gastro-
nomią”, a w ogóle wszystko zaczęło się 
od moich praktyk zawodowych we Francji. 
Spędziłam pół roku w hotelu w Paryżu i, tak 
naprawdę, właśnie tam zainteresowałam 
się gastronomią.

- Kuchnia francuska ma moc przyciąga-
nia…
- To fakt. W trakcie tych sześciu miesięcy po-
znawałam nową dla mnie kulturę kulinarną i 
zwyczaje. Dużo podpatrywałam, rozmawia-
łam z właścicielem hotelu i radziłam się go 
w sprawie wyboru specjalizacji. On obser-
wował mnie, wskazywał moje słabe i mocne 
strony… Po powrocie zdecydowałam się na 
„zarządzanie gastronomią”. Po licencjacie, 
równolegle ze studiami II stopnia w WSG, 
podjęłam studia podyplomowe w Poznaniu 
na kierunku „Zarządzanie jakością, środowi-
skiem i bezpieczeństwem  wyrobów zgod-
nie z wymaganiami norm ISO Serii 9000, 
14000 oraz systemu HACCP”. Zrobiłam 
również certyfikat audytora wewnętrznego, 
certyfikowany przez Polską Izbę Handlu Za-
granicznego.

- Domyślam się, że praca magisterska doty-
czy tej samej dziedziny…
- Piszę ją u dr Magdaleny Warmińskiej na 
temat „Preferencje kulinarne gości nale-
śnikarni „Manekin” w Bydgoszczy”, który 
podsunęli mi prof. Wacław Mozolewski i  
prof. Jerzy Jaworski podczas …kolacji w 
„Manekinie”. Przyznaję, że trochę zdener-
wowałam moją panią promotor, bo temat 
zmieniałam aż cztery razy. Początkowo 
miałam pisać o zintegrowanych systemach 
zarządzania jakością w pewnej gdańskiej 
spółce stoczniowej. Mimo wielu początko-
wych obaw pisanie pracy o „Manekinie” bar-
dzo mi odpowiada. Pozytywnie zaskoczyły 
mnie badania preferencji kulinarnych gości, 
wyłoniło się kilka interesujących kwestii 
związanych z prognozami na przyszłość.  
A poza tym bardzo pomogły mi porady i cie-
płe słowa dr Warmińskiej. 

- Jak się zaczęła przygoda z „Manekinem”?
- Zostałam tam zatrudniona jako kelnerka, 
po miesiącu dostałam propozycję pracy na 
stanowisku kierownika lokalu. Nie ukrywam, 
że był to dla mnie ogromny szok… Tym 
bardziej, że studiowałam jednocześnie w 
WSG i na Akademii Rolniczej w Poznaniu. 
Nie było lekko, na szczęście pokochałam 
tę pracę. Zaczęłam bardzo profesjonalnie 
podchodzić do wykonywanego zawodu, 
głównie stawiałam nacisk na dokształcanie 
się. Skończyłam kolejny kierunek studiów, 
wyjeżdżałam na dodatkowe szkolenia. W 
planach mam rozpoczęcie nowego kierun-
ku tj. technologii żywności na Akademii Mor-
skiej w Gdyni.

- I zostawi Pani „Manekina” w Bydgoszczy? 
- Otrzymałam propozycję zarządzania re-
stauracją „Manekin” w Gdańsku. Zaczęłam 
od kwietnia. Pracy jest bardzo dużo, restau-
racja ma dwa poziomy i jest trzy razy więk-
sza od bydgoskiej. Dziś myślę, że to dość 
ryzykowne posunięcie – tyle zmian na dwa 
miesiące przed obroną… Ale, z drugiej stro-
ny, trzeba korzystać z tego, co oferuje nam 
los…

- Do zilustrowania tego wywiadu dostałam 
od Pani zdjęcie w stroju motocyklisty…
- Pochodzi ono ze zlotu motocyklistów w 
Ostródzie. Takich mam większość w swoich 
zbiorach, ponieważ motory to moja pasja. 
Planowałam w tym sezonie kupić Yamachę 
R3 lub Suzuki GSX 750, ale - ku radości 
mojej mamy - muszę przenieść plany na 
następny sezon. Teraz mam dużo innych 
wydatków.

- Gastronomia, motocykle… Czy jest jesz-
cze coś, co Panią szczególnie zajmuje? 
- Muzyka. Z każdej podróży staram się przy-
wieźć płyty z różnych zakątków świata. Bo 
tak naprawdę muzyka przemawia do nas 
wieloma językami, pielęgnuje odrębność, 
pochwala to, co pojedyncze w niewesołych 
czasach wielkiego wspólnego gustu.

 rozmawiała Magdalena Jabłońska

Na 5 minut przed obroną Praktyczna strona 
ekonomiki 
turystyki 
i rekreacji

Zainspirowani wykładami dr. An-
drzeja Anszpergera postanowiliśmy 
przeprowadzić ankietę dotyczącą 
„Wydatków gospodarstw domowych na 
turystykę krajową i zagraniczną”. 

Ankieta przeprowadzona została wśród 
100 studentów WSG. Większość, bo aż 
75% stanowiła płeć piękna, natomiast 
pozostałe 25% to w niczym gorsi pano-
wie. Przedział wiekowy dotyczył respon-
dentów w wieku od 18 do 24 lat. 

Badanie wykazało, że studenci podró-
żują zarówno po kraju, jak i za granicą; 
bowiem obie odpowiedzi wybrało po 
50% ankietowanych. Przeciętna stu-
dencka rodzina wydaje na podróże po 
kraju średnio ok. 1500 zł, natomiast na 
zagraniczne ok. 1750 zł. Jest to prze-
liczenie na modelową rodzinę 2+2, bo 
najczęściej z tylu osób składało się go-
spodarstwo domowe naszych ankieto-
wanych. 

Polacy (studenci) są dość rozrzutni, na 
zakupy wydają średnio 52 zł dziennie, 
a najpopularniejszą destynacją jest mo-
rze, które odwiedziło 69% responden-
tów oraz góry (36% ankietowanych). 
Analizując czas pobytu można stwier-
dzić, że dominuje turystyka długookre-
sowa (58%). Nie da się też ukryć, że 
jesteśmy dość towarzyscy - 86% ankie-
towanych podróżuje w grupie. 

Dla uwiarygodnienia zebranych przez 
nas informacji postanowiliśmy porównać 
je z danymi Instytutu Turystyki. Wynika 
z nich, że przeciętne gospodarstwo do-
mowe wydaje na turystykę krajową ok. 
1500 zł (ok. 333 zł na jednego członka 
rodziny), natomiast pojedynczy turysta 
- ok. 891 zł. Na turystykę zagraniczną 
przeciętna rodzina przeznacza średnio 
1750 zł (ok. 388 zł na jednego członka 
rodziny), natomiast pojedynczy turysta - 
aż 1803 zł. Zatem wyniki naszych badań 
są zbliżone do tych z Instytutu Turystyki. 
O czym to świadczy? Mamy nadzieję, że 
o rzetelności wykonania naszej ankiety.
Dodamy jeszcze, że badanie zostało 
wykonane w ramach dodatkowych ćwi-
czeń z ekonomiki turystyki i rekreacji, 
prowadzonych przez mgr Mariusza Bar-
czaka.

Kamila Błotnicka, 
Anna Woźny, 

Dawid Szwocher
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Są młodzi, ale mają wielkie 
aspiracje. Przed nimi pierwszy 
wielki sprawdzian: Akademickie 
Mistrzostwa Polski Rugby 7.

Sekcja rugby Klubu Uczelniane-
go AZS WSG Bydgoszcz powstała we 
wrześniu 2007 roku. Jej inicjatorem i 
założycielem był Karol Bronkalla, au-
tor niniejszego tekstu, student II roku 
WSG, wieloletni zawodnik i działacz 
innej bydgoskiej drużyny rugby – Alfy 
Bydgoszcz, specjalizującej się w rug-
by7. To on po ukończeniu kursu in-
struktorskiego rugby zaczął werbować 
drużynę akademicką wśród studentów 
WSG. Opiekunem sekcji rugby z ra-
mienia Uczelni jest Maciej Mackiewicz, 
prezes KU AZS WSG.

Do września br. zespół będzie starto-
wał w rozgrywkach Polskiej Ligi Rug-
by 7. W Polsce istnieją dwie odmiany 
rugby – siedmioosobowa i piętnasto-

osobowa. „Siódemki” są uznawa-
ne za grę bardziej dynamiczną, 
przejrzystą, a przede wszystkim 
łatwiejszą w procesie szkolenia. 
Mecze rozgrywane są systemem 
turniejowym. Imprezy charaktery-
zują się przede wszystkim świet-
ną atmosferą. Nikogo nie dziwi 
fakt, że kibice przeciwnych dru-
żyn wspólnie dopingują swoich 
idoli, popijając przy tym „złocisty 
napój”. Obecnie bydgoscy akade-
micy przygotowują się do swojego 
pierwszego sezonu. Trenują pod 
okiem dwóch instruktorów – Ka-
rola Bronkalla i Leszka Komonia, 
wspólnie z doświadczonymi za-
wodnikami Alfy Bydgoszcz. 

Pierwsze mecze, które odbyły się 
w Gdańsku, pozwoliły sprawdzić 
formę po ciężko przepracowanej zimie. 
Najważniejszą imprezą w tym sezonie 
są organizowane w czerwcu Akade-

mickie Mistrzostwa Polski Rugby7. Do 
tego czasu rozegrane zostaną jeszcze 
dwa bardzo ważne turnieje: w Mosinie i 
Szczecinie. Turniej w Szczecinie zapo-
wiada się interesująco przede wszyst-
kim ze względu na jego rangę. Przy-
jadą zespoły m.in. z Niemiec, Szwecji, 
Irlandii i Danii. Będzie to idealna oka-
zja do nabycia wielu doświadczeń, ob-
serwacji wyszkolenia zagranicznych 
zespołów czy chociaż nawiązania no-
wych kontaktów, które w przyszłości 
mogą zaowocować współpracą.

KU AZS WSG Bydgoszcz nie posiada 
jeszcze własnego wyspecjalizowane-
go boiska do rugby. Może w niedługim 
czasie powstanie obiekt, który stworzy 
możliwości profesjonalnego szkole-
nia zawodników, mogących walczyć z 
najlepszymi. Nie ma co ukrywać, że 
zawodnikom brakuje jeszcze doświad-
czenia i „boiskowego obicia”, lecz na 
pewno nadrabiają je zaangażowaniem 
i wolą walki.

W planach jest utworzenie elitarnej 
grupy, klubu grającego na najwyższym 
poziomie sportowym. Jeżeli sekcja 
rugby dalej będzie się tak dynamicznie 
rozwijać jak dotychczas, możliwe, że w 
przyszłości powstanie drużyna piętna-
stoosobowa. Byłby to ogromny sukces 
działaczy i trenerów. Obecnie należy 
się jednak skupić na zbliżającym się 
sezonie. Trzeba zrobić wszystko, aby 
jak najlepiej wypromować tę wspaniałą 
dyscyplinę sportu na Uczelni, w regio-
nie, w Polsce. Miejmy nadzieję, że gra 
w owalną piłkę na trwałe zrośnie się z 
bydgoską Uczelnią.

Karol Bronkalla

Fot.: Kamil Dąbrowski

Rugby w WSG
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Wielkim sukcesem zakończył się wyjazd reprezentacji Wyższej Szkoły Gospodarki 
na XXV Mistrzostwa Polski Wyższych Szkół Niepublicznych w Piłce Siatkowej Męż-
czyzn. Nasi siatkarze wywalczyli srebrny medal, ulegając w finale WSZ Częstocho-
wa. Trzecie miejsce zajął gospodarz turnieju WSB Dąbrowa Górnicza.
W Mistrzostwach wzięły udział 22 zespoły z całej Polski. Nasza reprezentacja bez 
problemu poradziła sobie w meczach grupowych, wygrywając każdy mecz zdecy-
dowanie 2:0 z WSNHiD Poznań, WSB Poznań oraz z WSCiL Warszawa. Nawet 
przegrany pierwszy set ćwierćfinału z WSEwS Warszawa zadziałał mobilizująco 
i siatkarze zakończyli mecz zwycięstwem 2:1. Wiedzieli już, że kolejny wygrany 
mecz pozwoli im zmierzyć się w finale. I tak się stało: w półfinale pokonali 2:0 repre-
zentację WSPiA Poznań. Niestety, w finale, po 5 wygranych meczach, nie zdołali 
pokonać faworyta zawodów WSZ Częstochowa i musieli zadowolić się srebrnym 
medalem. 
W poprzednich edycjach Mistrzostw Polski Szkół Wyższych WSG zajmowała kolej-
no 13. i 6. miejsce, więc obecne drugie miejsce jest naprawdę wielkim sukcesem. 

Szymon Nowicki

Mamy srebro w siatkówce!

Złoto i srebro 
w ergometrze wioślarskim

Ponad pół tysiąca osób wystartowało w 
XXV Mistrzostwach Polski Szkół Wyż-
szych w Ergometrze Wioślarskim. Rozgry-
wane w Warszawie zawody zdominowali 
przedstawiciele Bydgoszczy i Poznania.
Złotymi i srebrnymi medalami klasyfika-
cji drużynowych podzielili się zawodnicy 
WSG Bydgoszcz i UAM Poznań, zaś brą-
zowe medale przypadły przedstawicielom 
innych uczelni z Bydgoszczy.

Medaliści XXV MPSzW w Ergometrze 
Wioślarskim Kobiet
1 UAM Poznań
2 WSG Bydgoszcz
3 CM UMK Bydgoszcz

Medaliści XXV MPSzW w Ergometrze 
Wioślarskim Mężczyzn
1 WSG Bydgoszcz
2 UAM Poznań
3 UKW Bydgoszcz
    (KB)

Brawa dla judoków
   
Dużym sukcesem był awans trzech na-
szych zawodników do XXV Mistrzostw 
Polski Szkół Wyższych w Judo Męż-
czyzn, który odbył się 14 kwietnia 2008 
roku na obiektach warszawskiego AWF-u 
z udziałem 123 zawodników. W finale 
WSG reprezentowali: Maciej Klotz (waga 
+100kg), Piotr Spirydowicz (waga 100kg) 
i Mateusz Wojtczak (waga 100kg).
Największy sukces z naszej trójki wywal-
czył Maciej Klotz, kapitan oraz instruktor 
uczelnianej sekcji judo. Rozegrał 6 walk, 
z czego przegrał tylko jedną ćwierćfina-
łową. W ostatecznym rozrachunku zajął, 
wspólnie z zawodnikiem Uniwersytetu 
Łódzkiego, ex aequo 3. miejsce.

- Maciek, jak oceniasz zawody i co są-
dzisz o postawie swoich zawodników?
- Impreza stała na bardzo wysokim pozio-
mie organizacyjnym i sportowym. Nie bra-
kowało praktycznie niczego. Jestem za-
dowolony z postawy moich zawodników, 
pokazali hart ducha i wolę walki. Jeszcze 
wszystko przed nami i z nadzieją patrzę 
na najbliższe lata.
- Która z walk była najtrudniejsza?
- Ciężko mi to określić. Do każdej walki 
podchodzę tak samo skupiony i staram 
się dawać z siebie wszystko. Niewątpliwie 
do trudniejszych starć należało spotkanie 
z trójboistą, zawodnikiem Politechniki 
Warszawskiej. Próbowałem go powalić z 
lewej, z prawej, z góry, z dołu i nic… Może 
i przewyższał mnie fizycznie, ale w końcu 
udało mi się znaleźć na niego sposób i 
zwyciężyłem.
- Serdecznie gratulujemy i życzymy po-
wodzenia w dalszych zawodach.

Karol Bronkalla

Osiem uczelni podzieliło między siebie 
cztery komplety medali klasyfikacji ge-
neralnych XXV MPSzW w Narciarstwie 
Alpejskim i XXV MPSzW w Snowboar-
dzie, które odbyły się w Zakopanem. 
Wprawdzie w statystykach na najbar-
dziej popularne dyscypliny sportowe 
rozgrywane w ramach kalendarza AZS 
sporty zimowe figurują na odległym 
miejscu, daleko za grami zespołowy-
mi, ale, tak naprawdę, nie ma więk-
szych zawodów jak te, odbywające się 
na stoku Harenda. W imprezie wzięło 
udział ok. 1000 osób z 55 uczelni, w 
tym 11 akademii, 4 AWF, 12 politech-
nik, 12 uniwersytetów, 2 uczelni me-
dycznych i 14 szkół niepublicznych. 
Organizacji tej ogromnej sportowej 
imprezy podjął się po raz kolejny AZS 
Warszawa. 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Byd-
goszczy wystawiła do zawodów druży-
nę 16 zawodników i zawodniczek. Była 
jedynym obok UT-P w Bydgoszczy 

przedstawicielem województwa 
kujawsko–pomorskiego (UT-P 
zajął miejsce za naszą Uczelnią i 
startował jedynie w narciarstwie). 
W klasyfikacji drużynowej szkół 
niepublicznych w narciarstwie 
mężczyzn (slalom gigant i slalom) 
nasi zawodnicy zajęli szóste miejsce. 
W snowboardzie mężczyzn stanęli na 
drugim stopniu podium, przywożąc do 
Bydgoszczy srebrne medale.

W konkurencji kobiet nie doszło do 
ostatecznego sklasyfikowania szkół 
niepublicznych (ze względu na zbyt 
małą liczbę startujących zespołów), 
ale warto odnotować, że nasze panie 
zajęły wśród wszystkich startujących 
uczelni 24. miejsce w snowboardzie i 
22. miejsce w narciarstwie. W niefor-
malnej klasyfikacji szkół niepublicz-
nych zajęły w obu dyscyplinach drugie 
miejsce.
  Szymon Nowicki

Sukces snowboardzistów
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Konkretnie o pieniądzach
20-22 lutego 2008

Działający przy WSG Klub Cash Flow 
był organizatorem imprezy dla adeptów 
przedsiębiorczości, którzy wysłuchali wy-
kładu „Timing Trader – jak w praktyce za-
rabiać na rynkach finansowych” oraz spo-
tkali się z Kamilem Cebulskim, młodym 
biznesmenem, prowadzącym własną fir-
mę ESC Poland i Fundację KC Business 
Education.

Ciało aktora jako instrument
21 lutego 2008

Pod hasłem „Ciało aktora jako instrument. 
Nowe oblicze teatru – teatr fizyczny” w 
APK odbyły się warsztaty teatralne, zor-
ganizowane przez Stowarzyszenie Sztuk-
misja oraz Teatr Lwia Paszcza. Gościem 
specjalnym była Kathleen Ann Thomp-
son, amerykańska reżyserka, aktorka i 
choreograf.

Nietzcheańska krytyka kultury
21 lutego 2008

Prof. dr hab. Mirosław Żelazny z UMK wy-
głosił wykład nt. „Nietzcheańska krytyka 
kultury”.

Rok temu w Inowrocławiu
23 lutego 2008

Równo rok temu z inicjatywy WSG po-
wstał w Inowrocławiu Uniwersytet III Wie-
ku. Pół roku później rozpoczął działalność 
Wydział Zamiejscowy naszej Uczelni. Z 
tej okazji Fundacja Kreatywnej Edukacji 
zorganizowała koncert „Podróż do Krainy 
Rytmu”, w którym wzięli udział przedsta-
wiciele wszystkich pokoleń mieszkań-
ców Inowrocławia. W programie znala-
zły się: rytmiczanki i śpiewanki, wspólne 
muzyczne improwizowanie oraz popisy 
instrumentalistów. Gościem specjalnym 
imprezy był Bydgoski Chór Gospel z dyry-
gentem Piotrem Pawlickim na czele.

Etnografia Polski w XXI wieku
28 lutego 2008

Pracownicy naukowi i studenci wzięli 
udział w prowadzonej przez dr. Adama 
Pomiecińskiego z Pracowni Antropologii 
Kulturowej WSG dyskusji nt. „Etnografia 

Polski w XXI wieku: autentyczne kultu-
ry czy muzealne pozostałości?”. Przed 
dyskusją swoje referaty zaprezentowali: 
dr Hubert Czchowski, dyrektor Muzeum 
Etnograficznego w Toruniu (referat pt. 
„Muzeum etnograficzne – mody, kultury, 
światopoglądy”) oraz dr Antoni Pelczyk, 
kierownik Wielkopolskiego Parku Etno-
graficznego, pracownik Instytutu Etnologii 
i Antropologii Kulturowej UAM („Muzea na 
wolnym powietrzu – mityzacja wsi. Czy 
można inaczej?”).

Wieczór kanadyjski
6 marca 2008

Z okazji Światowych Dni Frankofonii w 
WSG odbył się Wieczór kanadyjski, na 
który złożyły się: wykład mgr. Karola J. 
Słowińskiego, pokaz przezroczy o Kana-
dzie przy muzyce francusko-kanadyjskiej 
oraz konkurs wiedzy na temat tego kraju.

PROGRESSteron
7-9 marca 2008

Po raz pierwszy w Bydgoszczy, choć już 
po raz 14. w historii tego przedsięwzięcia, 
odbył się Festiwal dla Kobiet PROGRES-
Steron, zorganizowany przez Pracow-
nię Rozwoju Osobistego Kobiet Spinka 
i WSG. W programie znalazło się ponad 
60 warsztatów i wykładów z różnych dzie-
dzin nauki i kultury. Dużym powodzeniem 
cieszyły się spotkania, poświęcone budo-
waniu relacji z partnerem, asertywności 
i tworzeniu własnego wizerunku. Odby-
ło się również – pod wspólnym hasłem 
„Kobieta w sztuce” - wiele imprez towa-
rzyszących, w których mogli wziąć udział 
przedstawiciele płci brzydkiej.

Sportowy patronat
8 marca 2008

Klub AZS WSG udzielił wsparcia mło-
dym sportowcom w regionie, obejmując 
patronat nad XIII Finałem Toruńskiej Ligi 
Koszykówki Szkół Średnich oraz nad  
II Otwartymi Mistrzostwami Szkół Podsta-
wowych i Gimnazjalnych w Bydgoszczy w 
Ergometrze Wioślarskim.

Akademia Planowania Kariery
10-13 marca 2008

Biuro Karier WSG zaprosiło studentów, 
absolwentów WSG oraz tegorocznych 
maturzystów z Bydgoszczy i regionu na 
zajęcia Akademii Planowania Kariery. W 

programie znalazły się warsztaty, semina-
ria oraz spotkania biznesowe, prowadzo-
ne przez specjalistów z różnych branż, 
doradców personalnych, doświadczonych 
trenerów instytucji rynku pracy i przedsię-
biorstw.

Ludzie stąd – Bydgoszcz 2008
11 marca 2008

Cztery wykłady poświęcone kulturze ży-
dowskiej w Polsce, zorganizowane w 
WSG we współpracy ze Stowarzysze-
niem Forum Kultury, to część projektu 
„Ludzie stąd – Bydgoszcz 2008”, którego 
celem jest badanie pozostałości po kul-
turze żydowskiej na terenie wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego. Z zebranych 
materiałów powstanie publikacja, a zaan-
gażowani w prace studenci wystąpią na 
międzynarodowym sympozjum w paź-
dzierniku br. Ponadto studenci „architek-
tury i urbanistyki” odbędą wraz ze studen-
tami z Izraela praktyki zawodowe.

Dla przedsiębiorczej młodzieży w Ino-
wrocławiu
11-13 marca 2008

Wydział Zamiejscowy WSG w Inowro-
cławiu zorganizował przy współudziale 
Urzędu Miasta bezpłatne szkolenia dla 
maturzystów w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej i szans dla 
przedsiębiorczości w Europie.

Atrakcje rynków turystycznych Polski 
i świata
12-19 marca 2008

Dziewięć zespołów ze szkół średnich z 
województwa kujawsko-pomorskiego 
wzięło udział w konkursie „Atrakcje ryn-
ków turystycznych Polski i świata”. Orga-
nizatorem konkursu był Jerzy Matuszak 
(Pracownia Obsługi Ruchu Turystycznego 
WSG). Zwyciężyło I LO im. C.K. Norwida 
z Bydgoszczy.

Informatyka XXI wieku
13 marca 2008

„Czy można zgubić, ukraść lub podrobić 
pieniądz elektroniczny?” na to pytanie od-
powiadał dr inż. Zbigniew Gralak podczas 
wykładu, rozpoczynającego V edycję cy-
klu „Informatyka XXI wieku”. Organizato-
rem spotkań był Instytut Informatyki Sto-
sowanej WSG.
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Seminarium dla bankowców
13-14 marca 2008

Instytut Informatyki Stosowanej WSG 
zaprosił kadrę kierowniczą banków na 
seminarium „Praktyczne problemy z za-
rządzaniem bezpieczeństwem i ryzykiem 
operacyjnym w banku”. Seminarium jest 
formą permanentnego kształcenia aktual-
nych i przyszłych pracowników bankowo-
ści w zakresie systemów informatycznych 
w zarządzaniu, bankowości i ubezpie-
czeń, informatyki bankowej i bezpieczeń-
stwa systemów informatycznych.

Oczekiwania
16 marca 2008

Bogatą oprawę miała druga edycja Festi-
walu Oczekiwania, przygotowana przez 
APK oraz Ambasadę Lednicy 2000 przy 
WSG. Nawiązując do ubiegłorocznego 
apelu biskupa Jana Tyrawy: „W Niedzie-
lę Palmową akcent duchowej łączności z 
uroczystościami Światowych Dni Młodzie-
ży w Rzymie niech znajdzie się w każdej 
wspólnocie parafialnej, ze szczególnym 
zaangażowaniem samej młodzieży” stu-
denci przygotowali wystawę malarstwa 
Piotra Zaporowicza z UMK w Toruniu, 
wystawę zdjęć ilustrujących ustanowio-
ne przez Jana Pawła II Święto Młodzieży 
oraz koncerty: Bydgoskiego Chóru Go-
spel, Quadrans i Positive Christian Vibra-
tions, Hołd, Duch i OX.

Bydgoski Marzec 1981
17 marca 2008

W ramach obchodów 27. rocznicy wyda-
rzeń Bydgoskiego Marca 1981 w Urzę-
dzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła 
się konferencja „Rzeczpospolita obywa-
telska – ku odpowiedzialnej wolności” z 
udziałem prezydentów, burmistrzów oraz 
radnych miast – członków Związku Miast 
Polskich. Naszą Uczelnię reprezentował 
prorektor ds. nauki i rozwoju, prof. Ry-
szard Maciołek, który omówił temat part-
nerstwa edukacyjnego WSG dla regionu 
i Europy.

Dalekie wybrzeża ciszy
19 marca 2008

W Galerii nad Brdą przy WSG gościła ze 
swoim malarstwem Sonia Zengel, artyst-
ka znana i uznana w Polsce i za grani-
cą. Jej prace wystawiane były i znajdują 
się w zbiorach prywatnych i publicznych 

w wielu miastach kraju, a także w Niem-
czech, Francji, Holandii, Szwajcarii, USA 
i Litwy. Tym razem malarka zaprezento-
wała obrazy z najnowszego cyklu „Dale-
kie wybrzeża ciszy”, inspirowane poezją 
Karola Wojtyły oraz wcześniejsze prace z 
cyklu „Tu es Petrus”, „Mea tenuitas” oraz 
z cyklu francuskiego. Wernisaż uświetnił 
występ Barbary Kalinowskiej, która wyko-
nała utwory z albumu „Wybrzeża ciszy”.

W irlandzkim klimacie
27 marca 2008

WSG oraz Wydawnictwo Pascal były or-
ganizatorami spotkania, poświęconego 
Irlandii. Po projekcji filmu „The secret hi-
story of IRA” o Irlandii opowiadał Krzysz-
tof Schramm, podróżnik, prezes Fundacji 
Kultury Irlandzkiej. Spotkanie zakończył 
„Koncert na Dużym Ekranie” kultowego ir-
landzkiego zespołu U2. W ten sposób zo-
stała zainaugurowana współpraca Uczel-
ni z Wydawnictwem Pascal, zakładająca 
m.in. współorganizowanie wydarzeń o 
tematyce podróżniczej. Wydział Turystyki 
i Geografii WSG został partnerem akade-
mickim Wydawnictwa.

Znajomy znajomego
28 marca 2008

W Muzeum Fotografii gościła wystawa fo-
tograficzna „Znajomy znajomego”, zorga-
nizowana wspólnie z Fotoklubem Szcze-
cin i Agencją ZEGART. Na ekspozycję 
składają się 34 czarno-białe fotografie 
autorstwa 17 fotografików. Wystawa mia-
ła swoją premierę w styczniu br. w szcze-
cińskiej galerii Oficyna.

Tydzień Czystości Wód
1-7 kwietnia 2008

Studenci WSG wzięli udział w wyjątkowym 
rejsie po Kanale Bydgoskim, inaugurują-
cym obchody Tygodnia Czystości Wód. 
Głównym przedsięwzięciem obchodów 
były: sprzątanie linii brzegowej rzeki oraz 
kampania informacyjna wśród mieszkań-
ców Bydgoszczy na temat konieczności 
ochrony wód.

Informatyka XXI wieku
3 i 24 kwietnia 2008

Instytut Informatyki Stosowanej WSG 
przygotował dwa kolejne spotkania z in-
formatyką XXI wieku. Pierwsze z nich, nt. 

„Rozwój komputerów od 1978 roku i ich 
bliższa i dalsza przyszłość”, poprowadził 
prof. dr hab. Roman Dygdała. Natomiast 
dr Krzysztof Tyburek poświęcił swój wy-
kład tematowi „Analiza rozkładu częstotli-
wościowego dźwięków muzycznych wy-
branych instrumentów”. 

Lepszy Świat w WSG
3 kwietnia 2008

Studenckie Koło Naukowe Logos WSG 
zaprosiło członków Stowarzyszenia „Lep-
szy Świat” z Poznania do debaty na temat 
problemów globalizującego się świata, 
demokracji i idei alterglobalizmu. Dysku-
sję poprzedziła projekcja filmu dokumen-
talnego „Tak wygląda demokracja” po-
święconego protestom przeciwko polityce 
WTO w Seattle w 1999 roku.

„Ludzie Bydgoskiego Węzła Wodnego”
4 kwietnia 2008

To tytuł książki, której autorami są: Rafał 
Bieliński, Adam Dominowski, Katarzyna 
Imiołek, Alina Kołaczyk, Łukasz Kowal-
ski i Anna Maria Wróblewska, członkowie 
Koła Naukowego Kulturoznawstwa ASIO 
WSG. Publikacja była promowana pod-
czas spotkania, poświęconego pamięci 
Sebastiana Malinowskiego, zmarłego 
niedawno kustosza Muzeum Kanału Byd-
goskiego.

Festiwal Przedsiębiorczości BOSS
9 kwietnia 2008

To bodaj jedyny festiwal odbywający się 
jednocześnie w 17 miastach Polski, ści-
ślej wszędzie tam, gdzie działa Studenc-
kie Forum Business Centre Club. Jego 
celem jest promowanie przedsiębiorczo-
ści oraz praktycznej wiedzy ekonomicznej 
podczas spotkań z biznesmenami oraz 
szkoleń z zakresu ekonomii i zarządza-
nia. W bydgoskiej „odsłonie” Festiwalu 
w WSG odbyły się: spotkanie z Mirosła-
wem Ślachciakiem, prezesem Kujawsko-
-Pomorskiego Związku Pracodawców i 
Przedsiębiorców oraz wykłady - Adama 
Holca, dyrektora regionalnego DSA Fi-
nancial Group S.A. nt. „Twój pierwszy 
krok ku sukcesowi zawodowemu”, Patry-
cji Nowak z Centrum Informacji i Plano-
wania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy 
nt. „Kreowanie kariery zawodowej”, Anny 
Mrożek, kierownik Zespołu Xelion Dorad-
cy Finansowi nt. „Mikroprzedsiebiorczość 
na przykładzie zawodu doradcy finanso-
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wego”, Marka Jędryki, dyrektora Westga-
te nt. „Cel albo „aim” – szansa na sukces 
nie tylko naukowy”.

PIEPRZ na FAMIE i GALIMATIASIE
10 kwietnia 2008

Działający w WSG teatr studencki PIEPRZ 
został zakwalifikowany do Regionalnego 
Festiwalu Artystycznego Młodzieży Aka-
demickiej FAMA 2008 w Sopocie, pod-
czas którego przedstawił swój spektakl 
„Produkt polski”. Ponadto, po raz drugi 
już, gościł na Ogólnopolskim Przeglądzie 
Teatrów Niesfornych GALIMATIAS w Te-
resinie, gdzie skonfrontował się z 12 te-
atrami z całej Polski.

Czy Bydzia to Brzydzia?
12 kwietnia 2008

Pod tym zagadkowym tytułem kryje się 
propozycja nowej trasy turystycznej po 
Bydgoszczy autorstwa studentów Master 
Uniwersytetu Le Mirail w Tuluzie, odby-
wających studia w WSG w ramach współ-
pracy obydwu uczelni. Szerzej str. 11.

Łódzkie impresje
15 kwietnia 2008

W Muzeum Fotografii przy WSG odbyło 
się otwarcie wystawy poplenerowej Koła 
Fotograficznego „Zorka 5” oraz uczniów 
Technikum Fototechnicznego Zespołu 
Szkół Chemicznych. Zgromadzone na 
niej zdjęcia powstały podczas 3-dniowego 
pobytu w Łodzi, m.in. na Międzynarodo-
wych Targach Fotograficzno-Filmowych, 
w Muzeum Sztuki i Muzeum Kinemato-
grafii. Młodym fotografikom udało się rów-
nież podejrzeć i utrwalić na kliszy życie 
codzienne miasta. 

Dzień Międzynarodowy w WSG
16 kwietnia 2008

Wiele atrakcyjnych imprez odbyło się pod-
czas Dnia Międzynarodowego na naszej 

Uczelni, zorganizowanego przez Szkołę 
Języków Obcych oraz Studium Języków 
Obcych WSG. W programie znalazły się:  
spotkanie z przedstawicielami Centrum 
Szkolenia Sił Połączonych NATO w Byd-
goszczy, prezentacja programu stypen-
dialnego Erasmus, nauka salsy, warsz-
taty językowe suahili, prezentacja ofert 
praktyk zagranicznych WSG, wykład prof. 
dr. hab. Walentego Piłata nt. „Najnowsza 
literatura rosyjska”, warsztaty języka ja-
pońskiego i angielskiego w biznesie oraz 
wieczór ballad pt. „Mój Wysocki” w wyko-
naniu aktorów Teatru Piosenki „Maska” w 
Toruniu. 
Szerzej str. 14-15.

Być człowiekiem w globalnym świecie
18 kwietnia 2008

Studenckie Koło Naukowe Filozofii „Her-
mes”, Pracownia Kultury Współczesnej, 
Akademicki Klub Filmowy WSG oraz 
Forum Eko-Rozwoju to organizatorzy 
konferencji „Być człowiekiem w glo-
balnym świecie” z udziałem naukow-
ców z Bydgoszczy, Torunia, Poznania 
i Wrocławia. Szczególne zaintereso-
wanie wzbudziły: wykład pt. „Zjawisko 
ocieplenia klimatu, skutki i remedium 
– energia atomowa czy odnawialna” 
prof. Ludwika Tomiałojcia z Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, ekologa, członka 
Rady Ekologicznej przy Prezydencie 
RP Lechu Wałęsie, przewodniczącego 
Komitetu Ochrony Przyrody PAN oraz 
spotkanie z Beatą Maciejewską i Da-
riuszem Szwedem, autorami publikacji 
„Zielone miasto nowej generacji”, którzy 
zaprezentowali propozycje rozwiązań w 
zarządzaniu przestrzenią miejską w do-
bie globalnych zagrożeń.

Szuflandia
18 kwietnia 2008

Studenci „architektury i urbanistyki” WSG 
prezentowali swoje prace na wystawie 
pn. „Szuflandia”, zorganizowanej przez 

Stowarzyszenie Projekt Bydgoszcz. Ich 
prace odzwierciedlały spojrzenie młode-
go pokolenia na aglomerację bydgoską. 
Prezentując swoje wizje i pomysły, często 
na pograniczu rzeczywistości i baśni, włą-
czyli do dyskusji na temat zmian architek-
toniczno-urbanistycznych w mieście.

Integracja przez koszykówkę
19 kwietnia 2008

Integracji z młodzieżą niepełnospraw-
ną poświęcony był turniej koszykówki, 
którego inicjatorem był Klub AZS WSG. 
Podczas znakomitej zabawy w sali spor-
towej Intercoru w Bydgoszczy uczestnicy 
turnieju oraz goście otrzymali atrakcyjne 
nagrody i upominki.

XV Forum Gospodarcze
21-23 kwietnia 2008

WSG była partnerem akademickim XV Fo-
rum Gospodarczego, w którego obradach 
wzięli udział przedsiębiorcy, inwestorzy, 
politycy i przedstawiciele świata nauki, za-
angażowani w rozwój gospodarczy Euro-
py, kraju i regionu. Jednym z celów, jakie 
postawili sobie tegoroczni organizatorzy 
Forum, było ukazanie regionu kujawsko-
-pomorskiego jako ważnego miejsca na 
gospodarczej mapie Polski i Europy.

Relacje – człowiek, rodzina, społeczeń-
stwo
21 kwietnia 2008

Wykład dr Elżbiety Okońskiej z UKW nt. 
„Czy można uczciwie się pokłócić? O 
sztuce dialogu” zainaugurował cykl spo-
tkań, które będą odbywać się w WSG 
pod hasłem „Relacje – człowiek, rodzina, 
społeczeństwo”. Cykl powstał z myślą 
o wszystkich, którzy chcieliby poprawić 
swoje relacje z innymi, świadomie budo-
wać swoje życie i radzić sobie z własnymi 
emocjami.

Wykorzystywanie zasobów pamięci na 
co dzień
21 kwietnia 2008

Centrum Kształcenia Podyplomowego 
i Szkoleń WSG zorganizowało wykład 
otwarty na temat „Wykorzystywanie za-
sobów pamięci na co dzień”. Poprowadził 
go Phil Chambers, światowej sławy tre-
ner pamięci, główny szef arbitrów Świa-
towej Rady Sportu Pamięci, autor Map 
Pamięci.
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Spotkanie z prof. Grzegorzem Kołodko
22 kwietnia 2008

Tradycją w WSG stały się spotkania ze 
znanymi postaciami z życia gospodar-
czego i politycznego naszego kraju. Tym 
razem gościem Uczelni, a ściślej Wydzia-
łu Społeczno-Ekonomicznego WSG był 
prof. Grzegorz Kołodko, ekonomista, do-
świadczony polityk i podróżnik. Prezenta-
cja jego najnowszej książki pt. „Wędrujący 
świat” stała się pretekstem do dyskusji na 
temat przemian w globalnej gospodarce i 
w kulturze.

Ballada o Kanadzie
22 kwietnia 2008

Pod tym poetyckim tytułem kryje się spo-
tkanie z osobami, które podzieliły się ze 
słuchaczami swoimi wieloletnimi doświad-
czeniami i zainteresowaniem życiem i kul-
turą Kanady. O krajobrazach, smakach i 
aromatach tego kraju opowiadali: Jan Ka-
rol Słowiński, wykładowca naszej Uczelni, 
prezes Bydgoskiej Lokalnej Organizacji 
Turystycznej, prezes Towarzystwa Przy-
jaciół Perth (Szkocja) w Bydgoszczy, któ-
ry spędził w tym kraju 9 lat swojego życia 
oraz Karol Zamojski z Instytutu Kulturo-
znawstwa i Filozofii WSG, współzałoży-
ciel kilkunastu organizacji pozarządowych 
w regionie, członek Rady Krajowej partii 
Zieloni 2004. Opowieściom przy szklance 
soku żurawinowego towarzyszyła muzyka 
w wykonaniu Céline Dion, Garou i Briana 
Adamsa. Organizatorami spotkania były: 
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej, 
BYLOT, studia Master WSG oraz Wydaw-
nictwo Pascal - Partner Wydziału Turystyki 
i Geografii WSG, które rozlosowało wśród 
słuchaczy przewodniki po Kanadzie. 

Prezentacje – Młode Pióra
23 kwietnia 2008

W sali widowiskowej APK odbyło się 
spotkanie w ramach Przestrzeni Literac-
kiej „Prezentacje – Młode Pióra”. Jego 

uczestnicy – głównie studenci WSG i 
UKW – prezentowali swoje utwory. Prze-
prowadzono również konkurs prac, które 
oceniali wybitni literaci bydgoscy: Grze-
gorz Musiał, Zdzisław Pruss i Marek Ka-
zimierz Siwiec.

Jubileusz Jerzego Puciaty
25 kwietnia 2008

Galeria nad Brdą uczciła 50-lecie twórczo-
ści Jerzego Puciaty, organizując wystawę 
jego twórczości malarskiej. Artysta pre-
zentował swój dorobek na kilkudziesięciu 
wystawach indywidualnych i zbiorowych 
w kraju i za granicą. Był stypendystą Fun-
dacji Singera „POL-CUL” w Australii, kil-
kakrotnym stypendystą Ministerstwa Kul-
tury i Sztuki. Za swoją twórczość otrzymał 
wiele nagród. Jego obrazy znajdują się w 
muzeach, zbiorach publicznych i prywat-
nych w wielu miastach w kraju oraz we 
Francji, Anglii, Holandii, Niemczech, kra-
jach skandynawskich, Włoszech, RPA, 
Stanach Zjednoczonych i Australii. 
Jerzy Puciata jest członkiem ZPAP oraz 
międzynarodowego stowarzyszenia ar-
tystów plastyków AIAP – UNESCO. Był 
członkiem Komitetu Obywatelskiego „So-
lidarność” przy Lechu Wałęsie, uczest-
niczył w obradach Okrągłego Stołu, w I 
i III Międzynarodowym Kongresie Praw 
Człowieka, w Kongresie Kultury Polskiej. 
Za swoją twórczość został uhonorowany 
Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką 
ZPAP, Nagrodą Artystyczną Prezydenta 
Bydgoszczy za Całokształt Twórczości.

9. Święto Uczelni
24-25 kwietnia 2008

W niecodzienny sposób – królewskim or-
szakiem z Jadwigą, królową Polski i patron-
ki WSG celebrowaliśmy dziewiąte urodziny 
Uczelni. Po raz pierwszy odbyło się święto 
ulicy Królowej Jadwigi. Szerzej na str. 2-3.

Sardynia
23 kwietnia 2008

Towarzystwo Polsko-Włoskie w Bydgosz-
czy oraz Studia Master Uniwersytetu Le 
Mirail w WSG były organizatorami prelek-
cji Anety Tabaczyńskiej pt. „Sardynia”.

Meeting Point – Kofi/Makowski Project
23 kwietnia 2008

W sali widowiskowej APK odbył się nieco-
dzienny koncert polsko-angielsko-norwe-
skiego kwartetu jazzowego Meeting Point 
– Kofi/Makowski Project. O koncercie, 
który był pokazem europejskiego jazzu 
na najwyższym poziomie i jego wykonaw-
cach piszemy na str. 13.

Nie trzeba mnie zabijać
28 kwietnia 2008

Fundacja Yakiza oraz APK WSG były 
organizatorami spotkania z Piotrem Głu-
chowskim i Marcinem Kowalskim, dzien-
nikarzami Gazety Wyborczej, autorami 
jednej z najbardziej poczytnych książek 
– „Nie trzeba mnie zabijać”. Jest to hi-
storia żydowskiego chłopca, który został 
wcielony do jednostki SS, cudem uniknął 
śmierci, a po wojnie trafił aż do Australii. 
Autorzy dowiedzieli się o nim ze strony in-
ternetowej „Daily Telegraph”. Po odnale-
zieniu go odbyli razem podróż po Polsce. 
Zebrane informacje wykorzystali w swej 
książce. 
Rozmowę z autorami poprzedziła pro-
jekcja filmu dokumentalnego o głównym 
bohaterze.

NASZE ZŁOTE SIATKARKI!

Wielkim sukcesem żeńskiej drużyny siatkarskiej Klubu Uczelnianego AZS WSG za-
kończyły się Akademickie Mistrzostwa Polski Szkół Niepublicznych. Zawodniczki na-
szej Uczelni wygrały w pięknym stylu sześć spotkań, tracąc jedynie jednego seta w 
zwycięskim finale (2:1) nad WSBiP z Ostrowca Świętokrzyskiego. Ponadto, nasza 
studentka, Magdalena Godos została najlepszą rozgrywającą turnieju. 
Gratulujemy Magdzie, 
a także jej złotym kole-
żankom z drużyny: Alicji 
Lenzkowskiej, Justynie 
Opoń, Butt Hussaim, 
Katarzynie Wysokiej, 
Justynie Łunkiewicz, 
Aleksandrze Liniarskiej, 
Monice Weder, Monice 
Naczk, Michalinie Woj-
ciechowskiej oraz trene-
rowi Maciejowi Pawlako-
wi i kierownikowi drużyny 
Szymonowi Nowickiemu.




