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Zamykając 10 lat działalności Wyższa 
Szkoła Gospodarki podsumowuje dyna-
miczny rozwój i ustala priorytety dzia-
łalności na najbliższe lata. Jako jedna 
z największych uczelni niepaństwowych 
i regionalny lider dźwiga odpowiedzial-
ność za wizerunek szkolnictwa niepań-
stwowego. 

Jacy jesteśmy? Konsekwentnie, często 
wbrew skostniałemu systemowi, wdraża-
my nowoczesne, innowacyjne rozwiąza-
nia dydaktyczne i badawczo-rozwojowe. 
Czerpiąc ze wspaniałej tradycji polskich 
uniwersytetów, staramy się wykorzystać 
najlepsze wzorce angloamerykańskie, 
aby wskazać właściwy, konieczny kieru-
nek zmian w polskim systemie edukacyj-
nym. Już teraz udowadniamy, że WSG 
może wyznaczać trendy w takich ob-
szarach jak blended-learning, inkubacja 
przedsiębiorczości akademickiej czy ak-
tywizacja studentów, że może na nowo 
definiować znaczenie sportu i kultury 
akademickiej albo tworzyć nowoczesne 
mechanizmy współpracy z gospodarką.

Jakkolwiek większość działań rozwo-
jowych Uczelni nakierowana jest na 
dobro studentów i kadry akademickiej, 
coraz większe znaczenie przypisujemy 
integracji rosnącego grona absolwen-
tów naszej Uczelni oraz działaniom na 
rzecz społeczności lokalnej i regionu 
kujawsko-pomorskiego. 

Naszym strategicznym celem jest uzy-
skanie uprawnień do nadawania stop-
nia naukowego doktora, ale zmierzamy 
także do dalszego dynamicznego rozwo-
ju oferty edukacyjnej (studia licencjackie, 
inżynierskie, magisterskie). Szczególnie 
nacisk chcemy położyć na studia inży-
nierskie, promując technologiczne i in-
nowacyjne podejście do edukacji w dzie-
dzinach dotąd niekojarzonych wprost 
z inżynierią (hotelarstwo, zarządzanie, 
ekonometria). Wraz z rozszerzeniem 
możliwości podejmowania studiów II 
stopnia (ekonomia, geografia, kulturo-
znawstwo) chcemy stworzyć formułę 
prawdziwie elastycznego studiowania, 
która umożliwiałaby studentom zarzą-
dzanie procesem studiowania i uzyska-
nie wykształcenia w więcej niż jednej 
dziedzinie.

W bliskiej przyszłości istotne będą: 
wzmocnienie struktury badawczo roz-
wojowej (B+R), czyli stworzenie syste-
mu wdrażania potencjału naukowego do 
gospodarki oraz ścisła współpraca z 
instytucjami publicznymi i pozarządo-
wymi w działaniach na rzecz regionu. 
Działania te przekładają się również na 
upraktycznienie kształcenia (udział stu-
dentów w badaniach, zmodernizowanie 

programów nauczania, innowacyjne for-
my dydaktyczne, takie jak zajęcia projek-
towe).

Jednym z najważniejszych celów staje 
się aplikacyjność kształcenia rozumia-
na jako praktyczne związanie procesów 
dydaktycznych z potrzebami praktyki go-
spodarczej i społecznej, umożliwiające 
studentom nabywanie doświadczeń za-
wodowych i kontakt z pracodawcami. Jej 
przejawem ma być rozwój dopasowanej do 
rynku pracy oferty fakultatywnej w postaci 
studiów podyplomowych, szkoleń i certy-
fikatów. Już teraz Studium Podyplomowe, 
proponując prawie 50 wyspecjalizowa-
nych kierunków podyplomowych, rekrutu-
je słuchaczy z całej Polski, a Szkoła Ję-
zyków Obcych uzyskała wizerunek jednej 
z najbardziej specjalistycznych jednostek 
tego typu w makroregionie. Pragniemy 
uświadamiać studentom i absolwentom 
potrzebę uzupełniania wykształcenia oraz 
zdobywania dodatkowych uprawnień za-
wodowych, dlatego planujemy zintegro-
wanie z planami studiów treści ułatwia-
jących uzyskanie konkretnych uprawnień 
zawodowych oraz uznanych certyfikatów 
międzynarodowych (CIMA, EBCL, ECDL, 
Cisco). Szczególne znaczenie będzie 
miało uzawodowienie kierunków o cha-
rakterze uniwersyteckim, dotąd trakto-
wanych mało pragmatycznie. Wszystkie 
powyższe założenia mieszczą się w dok-
trynie kształcenia ustawicznego (long 
life learning), intensywnie wdrażanej w 
wielu krajach europejskich.

Rozwijana od lat współpraca z praco-
dawcami i instytucjami branżowymi 
ma zaowocować wzbogaceniem progra-
mów studiów oraz dodatkowymi możliwo-
ściami podejmowania aktywności zawo-
dowej przez studentów (praktyki, staże, 
projekty). Poszczególnym kierunkom i 

specjalnościom studiów partnerują naj-
większe firmy o międzynarodowej marce, 
takie jak CANON, LOGON, PESA, NOR-
DEA.

Konsekwentnie będziemy dążyli do dal-
szego umiędzynarodowienia Uczelni 
poprzez włączanie do procesu dydak-
tycznego zagranicznych wykładowców, 
intensyfikację międzynarodowych kon-
taktów studenckich, wspólne inicjatywy 
badawcze i rozwojowe. Służyć temu ma 
sprawdzana i selekcjonowana od kilku-
nastu lat sieć zagranicznych partnerów 
akademickich i branżowych. Stawiamy 
na pogłębienie współpracy i rozszerzenie 
jej zakresu na wszystkie sfery aktywności 
Uczelni.

Narzędziem realizacji tych celów będzie 
system wspomagania rozwoju kadry 
akademickiej jako element integracji 
środowiska akademickiego WSG – śro-
dowiska innowacyjnego, przedsiębiorcze-
go, przekazującego studentom nowocze-
sną, praktyczną wiedzę i właściwe wzorce 
etyczne. Władze Uczelni kreują mechani-
zmy, które pozwolą na pozyskiwanie naj-
zdolniejszych absolwentów WSG i innych 
szkół w regionie, a jednocześnie przycią-
ganie specjalistycznej kadry profesorskiej 
z całego kraju i zagranicy oraz nawiązy-
wanie współpracy z wykwalifikowanymi 
branżowcami, tworzącymi kadry mene-
dżerskie znanych firm i instytucji.

W końcu priorytetem staje się konsoli-
dacja szkolnictwa niepaństwowego - 
WSG zaprosiła do ścisłej współpracy wio-
dące uczelnie z całego kraju. Liczymy, że 
już wkrótce przyniesie ona wymierne ko-
rzyści studentom i kadrze akademickiej. 
     
   Filip Sikora
  Wicekanclerz WSG 

Unia 
Akademicka

W Wyższej Szkole Gospodarki odbyło się spotkanie przedstawicieli 9 niepaństwo-
wych uczelni wyższych z całej Polski, inaugurujące powstanie Unii Akademickiej. 
Unia, której pomysłodawcą jest kanclerz WSG, doc. Krzysztof Sikora, będzie konso-
lidowała uczelnie niepaństwowe i reprezentowała je wobec społeczno-gospodarcze-
go otoczenia w kraju i na świecie. 
Deklarację o współpracy, oprócz władz naszej Uczelni, podpisali założyciele i rek-
torzy: Ateneum - Szkoły Wyższej z siedzibą w Gdańsku, Międzynarodowej Szkoły 
Wyższej Logistyki i Transportu z siedzibą we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Biznesu 
National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
z siedzibą w Białymstoku, Wyższej Szkoły Informatyki z siedzibą w Łodzi, Wyższej 
Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola z siedzibą w Lublinie, Wyższej Szkoły 
Umiejętności im. St. Staszica z siedzibą w Kielcach oraz Zachodniopomorskiej Szko-
ły Biznesu z siedzibą w Szczecinie. 
  Kinga Oczachowska

Z myślą o drugim dziesięcioleciu...
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Rozmowa z MACIEJEM MACKIEWICZEM, 
kierownikiem Pracowni Sportu WSG i Pre-
zesem Klubu Uczelnianego AZS przy Wyż-
szej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy

- Rok temu, kiedy plasowaliśmy się na III 
miejscu w klasyfikacji szkół niepublicznych 
XXIV MPSW, zapowiedział Pan walkę o I 
miejsce. Udało się.
- Bardzo się z tego cieszymy. Dodam, że w 
klasyfikacji ogólnej Mistrzostw znaleźliśmy 
się na 22. miejscu, wyprzedzając wiele zna-
nych uczelni, w tym wszystkie Akademie Wy-
chowania Fizycznego. Nasi studenci mają 
duże osiągnięcia w poszczególnych dyscy-
plinach. Odnieśli absolutne mistrzostwo w 
wioślarstwie, zdobywając 11 medali w Aka-
demickich Mistrzostwach Europy i Świata, 
a wcześniej wygrywając w Kruszwicy ze 
wszystkimi szkołami w Polsce we wszystkich 
konkurencjach (poza biegiem ósemek, gdzie 
zajęliśmy II miejsce) oraz w ergometrze wio-
ślarskim. Mamy ponadto złoto w siatkówce 
kobiet i srebro w siatkówce mężczyzn. Cie-
kawa była rywalizacja w sportach zimowych, 
gdzie wystartowaliśmy w narciarstwie kobiet 
i mężczyzn oraz w snowboardzie, zarabiając 
sporo punktów. Albert Ciesielski zdobył sre-
bro w kumite, a Agnieszka Dybicz srebro w 
kata i brąz w kumite na XXV Mistrzostwach 
Polski Szkół Wyższych w Karate. Medale 
indywidualne przywieźliśmy również z za-
wodów w judo mężczyzn, trójboju siłowym 
czy karate WKF.

- Poza Mistrzostwami Szkół Wyższych 
studenci mają i inne sukcesy.
- Owszem. Długo będziemy jeszcze wspo-
minać srebrny medal Beaty Mikołajczyk na 

Igrzyskach w Pekinie. Nieco wcześniej, w 
lipcu nasza drużyna siatkarek zdobyła brą-
zowy medal w Akademickich Mistrzostwach 
Europy w Camerino we Włoszech, do któ-
rych została wytypowana przez Zarząd 
Główny AZS. Ponadto Sandra Pawełczak, 
Karolina Wysocka i Marta Walczykiewicz 
zajęły drugie i trzecie miejsce podczas roz-
grywanych na Węgrzech zawodów Pucha-
ru Świata w kajakarstwie. Nasi koszykarze 
zostali po raz trzeci mistrzami Bydgoskiego 
Nurtu Basketu Amatorskiego. 

- Pamięta Pan początki sportu w WSG?
- Wtedy to była jeszcze WPSTiH. Pamię-
tam doskonale nasz pierwszy sukces spor-
towy na mistrzostwach szkół niepublicz-
nych w pływaniu w Bydgoszczy. Zawody, 
w których startowały raptem trzy zespoły, 
odbyły się z wielką pompą – przy dźwię-
kach hymnu polskiego, w obecności władz 
miasta. Wygraliśmy te zawody i dostali-
śmy w nagrodę puchar, największy, jaki 
kiedykolwiek widziałem. Gdy wręczyłem 
go Kanclerzowi, roześmiał się i powiedział: 
„aż się chce pracować!”. 
Pierwsze kroki stawialiśmy w piłce noż-
nej, koszykówce i kajakarstwie. Gdy w 
2001 roku powstał Klub Uczelniany AZS, 
zaczęły wyrastać, jak grzyby po deszczu, 
kolejne sekcje: pływacka, narciarska, tu-
rystyki kwalifikowanej, tenisa stołowego, 
turystyczno-rekreacyjna, siatkówki… Nasi 
studenci coraz częściej startowali w róż-
nych zawodach, sami też organizowaliśmy 
mistrzostwa w pływaniu, turnieje futsalu, 
koszykówki… 
Dobrze pamiętam pierwsze medale, zdo-
byte w 2004 roku na Mistrzostwach Polski 

Wyższych Szkół Niepublicznych – srebro 
w siatkówce kobiet i aż sześć srebrnych i 
brązowych w pływaniu. To była XXIII edy-
cja Mistrzostw, w których zajęliśmy na 
koniec siódme miejsce. A potem było już 
tylko lepiej.

- Dzisiaj KU AZS WSG liczy 24 sekcje, ale 
to nie wszystko. Studenci uprawiają sport 
również w innych strukturach…
- Startujemy w lokalnych, bydgoskich li-
gach amatorskich - w koszykówce, siat-
kówce i futsalu. Dobrze wpływa to na wi-
zerunek Uczelni, a poza tym studenci mają 
dodatkowe miejsce, w którym mogą grać. 
Podjęliśmy też nowe wyzwanie – tworzenie 
klubu, który działałby nie w ramach AZS, 
ale w lidze polskiej. Na początek myślimy 
o własnym klubie siatkówki. Wiemy, że 
w siatkówce kobiet jest sporo dziewcząt, 
które nie reprezentują jeszcze poziomu I 
ligi Pałacu, chciałyby grać, tylko nie mają 
gdzie. Z nami mogłyby zacząć grę w III li-
dze, potem awansować do II. 
Ważnym elementem naszych działań jest 
ponadto współpraca z klubami sportowy-
mi, np. ze Sportino w Inowrocławiu, Kadu-
sem w Bydgoszczy, a także Regionalnym 
Towarzystwem Wioślarskim LOTTO – Byd-
gostia – WSG – Bank Pocztowy. Uczelnia 
stara się wspierać młodych sportowców z 
takich klubów, fundując im stypendia spor-
towe. Nigdy nie odmówimy współpracy, 
gdy widzimy, że działacze sportowi dba-
ją nie tylko o wynik sportowy, ale także o 
edukację swoich zawodników.

- Czym można wytłumaczyć sukcesy spor-
towe naszych studentów?
- WSG jest bardzo pozytywnie nastawiona 
do sportowców, oferuje im stypendia spor-
towe i umożliwia łączenie sportu z nauką. 
Studenci - sportowcy korzystają często z 
indywidualnego toku nauczania, który po-
zwala na rozsądne rozplanowanie zajęć i 
treningów. Wspomniana wcześniej Beata 
Mikołajczyk mogła przed Igrzyskami cały 
swój czas poświęcić treningom, głównie 
za granicą, bo wiedziała, że po igrzyskach 
będzie miała prawo do uzupełnienia zale-
głości i zdania zaległych egzaminów. Nie 
wszystkie uczelnie tak postępują, czasami 
niektóre wręcz utrudniają życie młodym 
sportowcom. 
Dzięki przychylności władz Uczelni coraz 
więcej wysokiej klasy zawodników wybiera 
studia w WSG. Poza tym, znajdują tu kie-
runki studiów, zbieżne z ich zainteresowa-
niami – na „turystyce i rekreacji” wybierają 
często specjalność „organizacja rekreacji i 
rehabilitacji” lub „organizacja i zarządzanie 
sportem”. 

- Przyzna Pan, że w pracy ze studentami 
wiele zależy też od opiekunów sporto-
wych…
- To prawda, mamy bardzo zaangażowaną 
ekipę pracowników Studium WF i Sportu 
oraz studentów, prowadzących poszcze-
gólne sekcje, organizujących zawody i 
imprezy sportowo-rekreacyjne. W maju 
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„Złoto i srebro wioślarzy”, „Sukces snowboardzistów”, „Nasze złote siatkarki”, 
„Brawa dla judoków”… Tak pisaliśmy na stronach sportowych Kuriera o suk-
cesach naszych studentów. W końcu przyszedł ten największy – I miejsce w 
klasyfikacji ogólnej XXV Mistrzostw Polski Wyższych Szkół Niepublicznych. 
Srebrny medal, zdobyty na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie przez studentkę 
trzeciego roku „turystyki i rekreacji”, Beatę Mikołajczyk, postawił kropkę nad „i”. 

Sport na medal
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np. przygotowali doskonale pod każdym 
względem XXV Mistrzostwa Polski Wyż-
szych Szkół Niepublicznych w piłce siat-
kowej kobiet, które przeprowadzili w Solcu 
Kujawskim z udziałem 16 ekip. Chłopaki 
mają bardzo dużo zapału, którym zarażają 
również studentów. Za to im wszystkim te-
raz bardzo dziękuję. 

- A Pan? Mówią, że zawsze udaje się to, 
czego się Pan podejmie…
- To prawda, miałem szczęście w sporcie. 
Po studiach, gdy rozpocząłem pracę w VIII 
LO w Bydgoszczy, dyrektor prosił mnie, 
żebym zorganizował życie sportowe w 
szkole. Skończyło się tym, że byliśmy naj-
lepszą szkołą sportową w Bydgoszczy. 

- Wcześniej sam był Pan sportowcem…
- W moim przypadku o sporcie zadecydo-
wał w dużej mierze wzrost. Byłem wysoki 
jak na tamte czasy i zawsze w szkole wy-
bierano mnie do lekkoatletyki, koszykówki 
i siatkówki. Kiedyś uprawiało się wszystkie 
dziedziny sportu, nie tak jak teraz – jed-
ną dyscyplinę. Poza tym mój ojciec był 
zapalonym sportowcem, więc tę pasję 
mam w genach. W końcu skupiłem się na 
koszykówce: grałem w Cracovii, potem w 
bydgoskim Zawiszy. Po studiach na AWF 
rozpocząłem pracę trenerską. I tu miałem 
szczęście: udało mi się doprowadzić do I 
ligi Astorię Bydgoszcz i Noteć Inowrocław. 
Nobiles Włocławek dwukrotnie został wi-
cemistrzem seniorów, do finału Mistrzostw 
Polski doszedł BKS Bydgoszcz. Wielokrot-
nie doprowadzałem zespoły juniorskie do 
Finału Mistrzostw Polski.

- Jak trafił Pan na Garbary?
- Najpierw do Świekatowa, gdzie zorgani-
zowałem pierwszy obóz sportowy WPSTiH. 
Była piękna pogoda, obóz się udał, a po-
tem Kanclerz powierzył mi organizowanie 
sportu na Uczelni. I tak się zadomowiłem. 
Cieszę się z tego, bo mam tu duże pole 
do popisu. Cały czas się rozwijamy, trwa 
budowa hali sportowej, tworzą się nowe 
sekcje, a te istniejące znakomicie się roz-
wijają. Przed nami otwierają się nowe wy-
zwania i możliwości. To naprawę cieszy!

- Mistrzostwo w klasyfikacji szkół niepu-
blicznych już macie. Co dalej?
- Musimy pilnować tego pierwszego miej-
sca, a poza tym chcielibyśmy stworzyć 
odpowiednie warunki młodym olimpij-
czykom, umożliwiające połączenie nauki 
ze sportem. Beata zrobiła pierwszy krok, 
czas, by poszli za nią inni. Myślę jednak, 
że równie ważne jest wyrabianie u naszej 
młodzieży potrzeby ruchu, rekreacji, nie-
koniecznie uprawiania sportu wyczyno-
wego. Ja zawsze byłem aktywny. Obok 
koszykówki moją pasją jest narciarstwo. 
Cieszę się, gdy udaje mi się zarazić nią 
studentów. Mam potem ogromną satys-
fakcję, gdy gdzieś w górach, na stoku 
ktoś mi się kłania. Podjeżdżam bliżej: a to 
nasz absolwent…

rozmawiała: Elżbieta Szajkiewicz

Jeszcze nie tak dawno cieszyliśmy 
się, że studentka naszej Uczel-
ni, jako pierwsza w historii WSG, 
zakwalifikowała się do udziału w 
Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. 
Teraz dumą napawa nas jej pierw-
szy olimpijski medal. BEATA MIKO-
ŁAJCZYK, studentka III roku „tury-
styki i rekreacji” zdobyła, wspólnie z 
Anetą Konieczną, srebrny medal w 
wyścigu K2 (kajaki dwójka) na 500 
metrów. 

- W poprzednim wywiadzie w Kurierze 
Uczelnianym nie chciała Pani mówić o 
planach na przyszłość, żeby nie zape-
szyć…
- Chodziło wtedy o wyjazd do Pekinu. 
Moje marzenie spełniło się, w dodatku 
udało się zdobyć srebrny medal.

- Telewizja wielokrotnie pokazywała fi-
nisz K2 na 500 metrów, oczekiwanie na 
wyniki na tablicy i …
- … ogromną radość na naszych twa-
rzach. Nie da się opisać tego, co czuły-
śmy. To było wspaniałe uczucie.

- Zarówno w K2, jak i w K4 była Pani 
szlakową. Jakie były Pani zadania?
- Szlakowa nadaje tempo pozostałym 
zawodniczkom, kontroluje bieg, ale 
chciałabym podkreślić, że sukces za-
leży od wszystkich osób, siedzących w 
kajaku. Wszystkie pracują na osiągnię-
ty później wynik.

- Jak długo przygotowywała się Pani do 
Igrzysk?
- W sumie 12 lat, czyli od momentu, 
kiedy zaczęłam uprawiać kajakarstwo. 
Przez cały rok trenuję na zgrupowaniach 
kadry w różnych miejscach w Polsce i 
na świecie oraz w moim macierzystym 
klubie UKS Kopernik w Bydgoszczy pod 
kierunkiem Wiesława Rakowskiego. Od 
czterech lat jestem seniorką, chociaż 
jeszcze jako juniorka przez dwa lata 
jeździłam na zgrupowania seniorek. 
Przed Igrzyskami kadrą opiekował się 
Michał Brzuchalski. Intensywność tre-

ningu zmienia się oczywiście w zależ-
ności od pór roku. Przed wyjazdem do 
Pekinu trenowałam 1-2 godziny przed 
południem i tyle samo po południu.

- Była Pani debiutantką na Igrzyskach 
Olimpijskich. Jakie wrażenia wyniosła 
Pani z tej najważniejszej w świecie im-
prezy sportowej?
- Igrzyska były dla mnie czymś niepo-
wtarzalnym, nieporównywalnym z żad-
ną imprezą sportową. Mają wspaniałą 
oprawę. Teraz wiem, że trzeba samemu, 
na miejscu przeżyć ceremonię otwar-
cia i zamknięcia. Obraz w telewizji nie 
oddaje pełni barw, dźwięków, nastroju. 
Bardzo podobała mi się też atmosfera 
w wiosce olimpijskiej. Wszyscy zawod-
nicy tworzyli wielką rodzinę sportową, w 
której nie ma barier ze względu na kraj 
pochodzenia, czy uprawianą dyscypli-
nę sportu. Wspaniałe relacje występo-
wały również w naszym polskim gronie 
- wspólnie kibicowaliśmy startującym 
kolegom, ciesząc się z ich sukcesów 
lub współczując w przypadku niepowo-
dzenia.

- Co chciałaby Pani powiedzieć swoim 
kolegom z Uczelni?
- Przede wszystkim dziękuję im ser-
decznie za wsparcie, doping i pomoc w 
nauce. Gdyby nie oni, być może nie by-
łoby tego sukcesu. Jestem też wdzięcz-
na władzom Uczelni i wykładowcom za 
pomoc, jakiej mi udzielają i wyrozumia-
łość. Ze względu na intensywne treningi 
przed Igrzyskami nie mogłam w termi-
nie zaliczyć IV semestru, ale dano mi 
możliwość zdawania egzaminów we 
wrześniu. W ten sposób udaje mi się 
połączyć naukę ze sportem. 

- Czy, jeśli zapytam o plany na przy-
szłość, też Pani zachowa je dla siebie, 
żeby nie zapeszyć?
- Plany na przyszłość? Chcę przede 
wszystkim odpocząć. Mam cały mie-
siąc wolny od treningu! Wykorzystam 
go na naukę i wakacje. Od października 
zacznę stopniowo pływać, żeby w listo-
padzie wejść już w normalny, porządny 

i mocny trening. Dalej 
życie będzie toczyć 
się tak jak do tej pory. 
Moim wielkim marze-
niem jest, aby kiedyś 
na Igrzyskach usły-
szeć hymn… Czy bę-
dzie mi to dane? Czy 
mój organizm może 
tyle osiągnąć? Czas 
pokaże…

rozmawiała: 
Elżbieta Czerwińska

SREBRNA BEATA

fot. Wiesław Rakowski
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To we Lwowie, naszym ulubionym 
mieście, rozpoczęliśmy wizytę na 
Ukrainie i w Mołdowie. Ulubionym, 
ponieważ w mieście tym od daw-
na mamy dobrych znajomych i kil-
ka razy w roku promujemy WSG w 
szkołach średnich. Tym razem de-
legacji przewodniczył kanclerz, doc. 
Krzysztof Sikora.
Piękne majowe dni odsłoniły nam 
Lwów w całej krasie, a oprowadza-
ła nas dr Anna Hajduk, rodowita 
lwowianka i od kilku lat wykładowca 
WSG. Zachwycamy się architekturą, 
zaglądamy do kościołów, z wysoko-
ści góry zamkowej spoglądamy na 
panoramę miasta. Głównym punk-
tem pobytu są jednak spotkania na 
Politechnice Lwowskiej z dziekanem 
Instytutu Nauk Humanistycznych, 
Niną Hayduk, prywatnie mamą dr 
Anny Hayduk. Rysują się ciekawe 
perspektywy naszej współpracy. 

Kolejne rozmowy odbyliśmy z rektorem 
i prorektorem Politechniki Lwowskiej, w 
trakcie których przedstawione zostały 
kierunki kształcenia i rozwoju w WSG w 
Bydgoszczy, a także usłyszeliśmy 
interesujące informacje dotyczące 
kształcenia na Politechnice i propo-
zycje współpracy z WSG. Szczegól-
nym zainteresowaniem cieszyła się 
możliwość wymiany doświadczeń z 
Instytutem Architektury. Spotkanie 
zakończyło się zwiedzaniem auli 
Politechniki, po której oprowadzał 
prof. arch. Bohdan Posadzki. Już 
sam gmach Politechniki Lwowskiej 
sprawia ogromne wrażenie, nato-
miast aula stanowi jej perełkę. Znaj-
dują się w niej mało znane obrazy 
Jana Matejki.
Jeszcze tego samego dnia wy-
ruszyliśmy w podróż do Odessy. 
Tam czekali nasi partnerzy w Pań-
stwowym Odesskim Uniwersytecie 
Ekonomicznym. Partnerską umowę 
podpisaliśmy 5 lat temu i za obo-
pólną zgodą kanclerz WSG doc. 
Krzysztof Sikora oraz rektor POUE 
prof. Michaił Zwieriakow podpisali 
umowę o współpracy na kolejne 5 
lat. W spotkaniu uczestniczyli: pro-
rektor Georgij Szubartowski oraz 
doskonale nam znany dziekan In-
stytutu Turystyki dr Wiktor Giera-
simienko. Wymiana doświadczeń 
i nakreślone kierunki ciekawie za-
powiadają dalszą współpracę. Do 
Odessy na spotkanie trójstronne 
przybyli również dwaj wykładowcy 
i partnerzy z Uniwersytetu Le Mirail 
w Tuluzie: Laurent Barthe, dyrektor 
studiów Master oraz dr Paul Pichon. 
Ustaliliśmy, że językiem naszego 
spotkania będzie rosyjski. Z francu-
skiego na polski tłumaczyła dr Mo-
nika Ryznar, odpowiedzialna za stu-
dia Master w WSG, z polskiego na 
rosyjski - pisząca powyższy tekst.
Opuszczamy gościnną Odessę, 

bierzemy kierunek na Mołdowę. Nadra-
biamy trochę drogi, aby zobaczyć Twier-
dzę Akerman. To tu Adam Mickiewicz 
natchniony widokiem napisał „Stepy aker-
mańskie”. Wpłynąłem na suchego prze-
stwór oceanu, wóz nurza się w zieloność 
i jak łódka brodzi…” To tu wieszcz zoba-
czył słynną lampę Akermanu. Trochę da-
leko do tego miejsca - od Polski dzieli nas 
jakieś dwa tysiące kilometrów. W sumie 
podczas wyprawy zrobiliśmy 3500 km, 
właściwie zrobił je prowadzący samochód 
pan Waldemar Więckiewicz, pokonując 
niezmordowanie wszelkie trudności i nie-
spodzianki na drodze.
Celem wizyty w Kiszyniowie jest udział w 
Polskiej Wiośnie w Kiszyniowie. Przedtem 
jednak dr Aleksander Tkaczenko – wielki 
miłośnik naszego kraju, zaprosił na wy-
cieczkę i zwiedzanie czegoś, co przeszło 
nasze najśmielsze oczekiwania. 20 km 

od Kiszyniowa jest największa na świecie 
tego typu winiarnia Milesti Mici, znajdująca 
się 80 m pod ziemią. Wjechaliśmy samo-
chodem pod ziemię i krążyliśmy wolniut-
ko po podziemnych ulicach. Każda z nich 
posiadała swoją nazwę. Przewodniczka z 
wielką pasją opowiadała historię winiarni, 
opowiadała o najciekawszych gatunkach 
win. Przechodziliśmy pomiędzy becz-
kami wina, spoglądając ciekawie na ich 
nazwy i pojemność beczek. Miliony litrów 
wyśmienitego napoju robiło wrażenie. Po 
zwiedzeniu korytarzy, na których umiesz-
czono zdjęcia wielu wybitnych i znanych 
na świecie osobistości, młodziutka pani 
przewodnik jednym gestem rozchyli-
ła dwie beczki i naszym oczom ukazały 
się sale bankietowe. W każdej siedziała 
inna grupa cudzoziemców, słychać było 
różnojęzyczny gwar. Na progu przywita-
ło nas dwóch skrzypków w regionalnych, 

mołdawskich strojach, pytając skąd 
jesteśmy. Kiedy dowiedzieli się, że z 
Polski, odegrali znaną nam piosenkę 
„Cicha woda”. Było miło. Zaproszo-
no nas do stołu na degustację wina. 
Podano wielkie kielichy, natomiast 
kelnerzy serwowali wino w ilości 2 ły-
żek stołowych. Tym sposobem spró-
bowaliśmy chyba 10 gatunków wina 
białego i czerwonego oraz musują-
cego. Na koniec gospodarze wręczy-
li nam pamiątki w postaci 2 butelek 
wina najprzedniejszego gatunku. I tu 
także prowadziliśmy promocję Uczel-
ni. Towarzyszący nam młody spiker 
mołdawskiej telewizji zainteresował 
się możliwością podjęcia studiów 
Master. Odnoszę wrażenie, że nasza 
promocja była nader skuteczna.
I wreszcie cel pobytu w Kiszyniowie 
– Polska Wiosna. W  Domu Kultury 
spotkaliśmy w holu senatora i posła 
RP, ambasadora RP w Mołdowie, 
Krzysztofa Suprowicza, żywo inte-
resującego się naszą Uczelnią i go-
śćmi z Polski. Poznaliśmy polskich 
nauczycieli różnych przedmiotów, 
prowadzących zajęcia dla dzieci 
polskiej diaspory. Obejrzeliśmy ich 
wyroby artystyczne, nade wszystko 
zachwycała znajomość języka pol-
skiego. Z wielkim wzruszeniem ode-
braliśmy występy dzieci i młodzieży. 
Tańce polskie, występy chórów i soli-
stów, recytacje. Kto z nas jeszcze pa-
mięta „Kwiaty polskie”? A tam ze sce-
ny płynęły słowa Tuwima oraz innych 
polskich poetów, recytowane z tak 
wielkim wzruszeniem i patriotyzmem. 
„Do kraju tego, gdzie kruszynę chle-
ba podnoszą przez uszanowanie dla 
darów nieba, tęskno mi Panie”. Wielu 
z nich nigdy w Polsce nie było… 

Alina Kalosza
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na Ukrainie i w Mołdowie

Umowę o współpracy podpisują: kanclerz doc. Krzysztof Sikora 
oraz rektor Uniwersytetu w Odessie prof. Michaił Zwieriakow

Spotkanie na Politechnice Lwowskiej

W winiarni Milesti Mici
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Tak powszechny tytuł zawodowy, nie-
zauważalny przy tytule magistra, staje 
się przedmiotem zainteresowania wielu 
pracodawców. W chwili obecnej jakże 
poszukiwany. Wystarczy przejrzeć oferty 
urzędów pracy lub oferty pracodawców z 
Polski, Wielkiej Brytanii czy Niemiec. Dla-
czego? Czy inżynier jest bardziej poszu-
kiwany niż licencjat? O co chodzi? Prze-
cież  poziom wykształcenia jest taki sam! 
A jednak….

Humanizacja szkolnictwa, nie tylko wyż-
szego, spowodowała, że większość mło-
dzieży nie przejawia zainteresowania 
zgłębianiem kierunków technicznych. 
Kierunki inżynierskie wymagają, co 
jest znamienne, nieco innego podej-
ścia do nauki. To podejście jest wbrew 
pozorom podobne. Przecież i tak 
trzeba się uczyć. Tylko jakich przed-
miotów? Czy wystarczy tylko zakuć 
to, co zadają przed zaliczeniem lub 
egzaminem czy też przeanalizować? 
No właśnie, podejście do przedmiotów 
jest całkowicie inne. Analiza, analiza…. A 
może analiza matematyczna? Broń Boże. 
Ta analiza jest rozkładaniem na czynniki 
pierwsze elementów, które poznajemy. 
Elementy trzeba potem poskładać, a skła-
danka musi się ułożyć. I tu tkwi różnica w 
wykształceniu licencjackim i inżynierskim. 
W czasie studiowania należy poznać tre-
ści nauczania i je przekazać w czasie za-
liczenia lub egzaminu. Są to najczęściej 
podziały, definicje, reguły oraz teorie i 
treści przyswojone w czasie semestru. W 
nauczaniu inżynierskim te reguły i defini-
cje przekładają się na wzory oraz zależ-
ności, niekoniecznie matematyczne.

Któż to jest inżynier? Słowo wywodzi się 
z języka francuskiego i określa osobę 
posiadającą wiedzę techniczną z okre-
ślonego zakresu techniki. W sposób jed-
noznaczny więc tytuł zawodowy inżyniera 
dotyczy aktywności człowieka, związanej 
z techniką. Technika z kolei (z greckiego 
technicos) oznacza kunszt, będący pew-
nego rodzaju sztuką postępowania. Czy 
technika obsługi konsumenta lub zasady 
żywienia, bądź też technologiczne projek-
towanie zakładów przemysłu spożywcze-
go i hoteli nie są kunsztem?

Na Wydziale Turystyki i Geografii WSG 
na specjalności „zarządzanie gastrono-
mią i dietetyka (ZGiD)” planowana jest 
od nadchodzącego roku akademickiego 
nowa specjalność. Absolwent uzyska 
tytuł inżyniera. Zgodnie ze standardami 
kształcenia na kierunkach inżynierskich 
co najmniej 50% przedmiotów naucza-
nia musi posiadać charakter techniczny. 
Cóż oznaczają przedmioty techniczne? 
Nie jest to przecież czarna magia, lecz lo-
gicznie ułożone sekwencje przedmiotów 
kształcenia.
A zatem są to piękne przedmioty, przykła-
dowo: rysunek techniczny z elementami 
geometrii wykreślnej. Na licencjacie były 

to… elementy architektury i urbanistyki. 
Przecież, aby zobaczyć przestrzeń w ob-
razie trójwymiarowym, wcale nie trzeba 
wykonywać rzutów geometrycznych. Ob-
serwator widzi tak samo niezależnie od 
wykształcenia. Rzuty i przekroje pozwa-
lają jedynie na komunikowanie się pomię-
dzy specjalistami różnych branż. Tworzy 
się w ten sposób specyficzny język, który 
pozwala na komunikację oraz odtwarza-
nie i rozumienie np. rysunku techniczne-
go. Można przy wykształceniu inżynier-
skim odtwarzać rysunki i przenosić je do 
rzeczywistości na budowie.

Studenci, którzy wybiorą kształcenie in-
żynierskie na ZGiD, mogą poznać też za-
sady analizy chemicznej i to nie tylko tej 
klasycznej, opartej na chemii, ale również 
instrumentalnej. Przy czym, w oparciu o 
zasady chemii oraz fizyki, potrafią z pew-
nością określić skład chemiczny żywno-
ści, a potem ilość składników pokarmo-
wych. Potrafią zatem wskazać sposób 
prawidłowego odżywiania. A jak określić 
w ogromnym hotelu, kto skorzystał ze 
śniadania i czy wystarczy nam porcji? Do 
tego są programy komputerowe, które 
informatycy opracowali dla żywieniow-
ców. Czyż programów komputerowych 
służących do tłumaczeń, rejestracji gości 
hotelowych lub pacjentów oczekujących 
na zabieg rehabilitacji nie opracowują in-
formatycy-inżynierowie? Przecież to są 
tylko narzędzia, którymi niezależnie od 
stopnia opanowania techniki posługujemy 
się wszyscy. Wydaje się, że humaniści i 
inżynierowie odbierają na innych falach, 
ale tak po prawdzie są to te same fale, 
tylko innej częstotliwości. A co to jest czę-
stotliwość? Zmienność zjawiska w cza-
sie, i niezależnie, czy opisał to Hertz przy 
zmienności przepływu elektronów, czy 
Freud w psychoanalizie – częstotliwość 
określa dalej zmienność w czasie. 

W historii Polski i w życiu codziennym 
pozycja inżyniera była zawsze wyso-
ka. Niezależnie, czy ktoś legitymował 
się tytułem magistra, czy inżyniera, 
ten ostatni zawsze nobilitował. Do 
dzisiaj wiele osób w zakładach prze-
mysłowych czy środowiskach pro-
jektowych zwraca się do siebie „pani 
inżynier” czy „panie inżynierze”. To 
magiczne słowo ukrywa w sobie in-

formację, że mówimy o fachowcu, 
który potrafi rozwiązywać wiele pro-
blemów natury technicznej. Zatem 
wykształcenie inżynierskie uzyska-
ne na nowej specjalności w WSG 
zapewne pozwoli na: 
• solidne przygotowanie z przedmio-
tów nie tylko podstawowych, lecz 
też technicznych,
• umiejętne wykonywanie pomiarów 
i obserwacji,
• opanowanie laboratoryjnych tech-
nik analitycznych,
• zgodne z nowoczesną nauką pla-

nowanie prawidłowego żywienia diete-
tycznego oraz ocenę jego skutków,
• organizację żywienia w szpitalach i 
sanatoriach oraz w hotelach i restaura-
cjach, podczas organizacji kongresów, 
konferencji, jak również ekstremalnych 
form turystyki,
• umiejętne posługiwanie się rysun-
kiem jako formą kontaktu inżynierów 
oraz tworzenie projektów jako podsta-

wowej formy pracy inżyniera,
• właściwe korzystanie z narzędzi kompu-
terowych,
• pozyskanie wiedzy umożliwiającej wła-
ściwą ocenę społecznych, etycznych oraz 
psychologicznych skutków działalności 
inżynierskiej.
 
Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden ele-
ment: pracę twórczą. To przy jej wykony-
waniu, w myśl ustawy podatkowej, jeste-
śmy zwolnieni w 50% z kosztu uzyskania 
przychodu. Zatem inżynier, projektujący 
zakład gastronomiczny, wykonuje pracę 
twórczą. Opracowuje odtwarzalny pro-
jekt, który będzie czytany przez inżyniera 
sanitarnego w Sanepidzie, inżyniera bu-
dowlanego w urzędzie architektoniczno-
-budowlanym oraz przez wykwalifikowa-
nego robotnika budowlanego. Humanista 
(czytaj licencjat) również wykonuje pracę 
twórczą. Opracowuje nowe metody i tech-
niki pracy jako autorskie, służące gościom 
hotelowym, pacjentom, osobom resocjali-
zowanym, ale może też pisać wiersze. To 
też praca twórcza, typowo humanistycz-
na. Czy potrafimy taki wiersz odtworzyć? 
Tak. Zinterpretować? Oczywiście, ale na 
różne sposoby. A może bez interpretacji 
po prostu podoba się nam.

Wacław Mozolewski
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* Dr hab. inż. Wacław Mozolewski 
jest profesorem WSG w Instytucie 
Turystyki Hotelarstwa i Gastronomii 
oraz Wydziału Zarządzania i Inżynie-
rii Produkcji w Malborku.
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W surowych, ale jakże pięknych krajobrazach Peru rodziły się, 
rozkwitały i z różnych powodów ginęły niezwykle ciekawe cy-
wilizacje. W pobliżu Trujillo rozkwitała w latach 1000 p.n.e. do 
700 r. n.e. kultura Mochica. Z tych czasów pozostały do dzisiaj 
świątynie w postaci piramid Słońca i Księżyca. Tutaj w pań-
stwie Chimú, którego stolicą było gliniane miasto Chan Chan, 
powstawały akwedukty, systemy irygacyjne, dzieła ceramicz-
ne, malowane scenami z życia codziennego, czy ceremonii 
religijnych. Odkrycie w końcu lat 80. XX wieku grobowca w Si-
pán, wypełnionego biżuterią, maskami, czy Sicán, z ciekawymi 
artefaktami, potwierdziły wspaniałe osiągnięcia tych kultur. W 
okolicach Huaraz kultura Chavín stworzyła bardzo interesujący 
zespół świątyń Chavín de Huantar. To tylko kilka, co prawda, 
najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w północnej 
części Peru, dosyć rzadko odwiedzanej przez turystów. 

Ogromna większość zainteresowanych tym fascynującym kra-
jem rozpoczyna swą podróż w jego stolicy – Limie. Centrum 
miasta stanowi plac, zwany Plaza Major z dominującą dwuwie-
żową katedrą, Pałacem Arcybiskupim, z pięknymi drewnianymi 
balkonami, Pałacem Prezydenckim. W jego pobliżu znajduje 
się prawdziwa perła architektury kolonialnej, klasztor i kościół 
św. Franciszka z przepiękną barokową fasadą. Na południe od 
stolicy wybrzeże jest bardzo suche, są to północne krańce Pu-
styni Atacama. Położony tutaj Półwysep Paracas, z pięknymi 
klifowymi brzegami, słynnym wykutym w skale kandelabrem 
i wycieczką na pełne różnorodnych gatunków ptaków i fauny 
morskiej wyspy Ballestas stanowi dużą atrakcję turystyczną. 

Płaskowyż Nazca, jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na 
Ziemi, pokrywają zadziwiające rysunki. Wśród liczącej kilkaset 
pozycji gigantycznej galerii znajdują się linie, setkami metrów 
biegnące równolegle do siebie lub przecinające się pod róż-
nym kątem oraz około 70 figur przedstawiających stylizowane 
zwierzęta, ptaki, rośliny, a także przypominające ludzi. Potocz-
ne nazywanie ich rysunkami nie jest słuszne, ponieważ są to 
tzw. geoglify. Ich wykonanie polegało na wytyczeniu w tere-
nie, prawdopodobnie przy pomocy drewnianych kołków, trasy, 
wzdłuż której usunięto wierzchnią warstwę gruntu o szarobrą-
zowej barwie. Znajdująca się poniżej jasna skała, widoczna w 
wykonanych zagłębieniach, dała efekt w postaci jasnych linii. 
Geoglify mają od kilkudziesięciu do prawie 300 m długości, są 
niewidoczne w całości w powierzchni terenu, dlatego ogląda 
się je z pokładu awionetki. Powstały pomiędzy 200-700 r. n.e. 
z rąk przedstawicieli tutejszej kultury Nazca i mogły spełniać 
rolę rytualną, stanowić szlaki procesji lub służyć obserwacjom 
astronomicznym.

Z Arequipy warto udać się na dwudniową wycieczkę do Ka-
nionu Colca, najgłębszego kanionu na Ziemi. Malownicza 
dolina rzeki Colca otoczona jest wzgórzami, na których stwo-
rzono system tarasów uprawnych, uważanych za najstarsze 
na świecie. Rzeka, w kanionie o głębokości 3200 m, płynie 
wartko, pokonując skalne progi, wodospady, bystrza. Po raz 
pierwszy kanion został pokonany w 1981 r. przez Polaków z 
krakowskiego klubu Bystrze w czasie wyprawy kajakowej Ca-
noandes. Ten wyczyn, już po latach, uznany został za jedno z 
największych odkryć geograficznych XX wieku. 

Najciekawsze jednak w Peru są miejsca związane z Impe-
rium Inków, zwanym Państwem Czterech Stron Świata, które 
rozciągało się od Ekwadoru po północne Chile. Stolicą było 
miasto Cuzco, dzisiaj najczęściej odwiedzane przez turystów 
miasto w Peru, położone na wysokości 3300 m. n.p.m., oto-
czone indyjskimi wzgórzami. Przy głównym placu, zwanym 
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Machu Picchu

Lamy i alpaki na pastwisku

Przy wejściu do portu w Paracas widoczny jest wyryty w skale kandelabr

Półwysep Paracas, łuk skalny zwany katedrą
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Plaza de Armas, wznoszą się kamienne 
fasady dwóch świątyń - katedry i kościo-
ła La Campaña oraz domy z podcienia-
mi i balkonami. W jego pobliżu znajdują 
się oryginalne fragmenty murów inka-
skich, zbudowanych z niezwykle precy-
zyjnie dopasowanych do siebie, ociosa-
nych głazów. Prawdziwą perłą z czasów 
świetności inkaskiego imperium jest 
odkryte w 1911 r. przez Hirama Bingha-
ma, Machu Picchu, zwane zaginionym 
miastem Inków. Zbudowane zostało na 
wysokim płaskowyżu, pomiędzy andyj-
skimi szczytami, 600 m ponad korytem 
rzeki Urubamby. Tarasy uprawne, domy 
mieszkalne, świątynie, pałace arysto-
kracji, główny plac stanowią zespół tak 
malowniczo położony, że uważany jest 
dzisiaj za najpiękniejszy widok obiektu 
archeologicznego na świecie. W pobliżu 
Cuzco znajduje się Święta Dolina Inków, 
będąca kiedyś dla imperium inkaskiego 
ważnym miejscem pozyskiwania pło-
dów rolnych, prawdziwym spichrzem dla 
jego mieszkańców. Tutaj znajduje się 
także kilka nieźle zachowanych twierdz, 
takich jak Pisac, Sacsayhuamán, Ollon-
taytombo, Puca Pucara, Tambo Machay 
czy świętych miejsc, jak Chinchero i 
Kenko. 

Na deser pozostaje wizyta nad wielkim 
jeziorem Titicaca, leżącym na wysokości 
ponad 3800 m n.p.m. Po kilku godzinach 
podróży z Arequipy lub Cuzco dociera-
my do miasta Puno, położonego na pół-
nocnym brzegu jeziora. Stąd łodziami 
motorowymi można popłynąć na leżące 
w pobliżu Islas Flotantes, czyli pływają-
ce wyspy, zbudowane przez tutejszych 
Indian Uros z trzciny totora, porastającej 
płytkie miejsca akwenu. Jest to jedyne 
w swoim rodzaju miejsce na świecie, 
gdzie prawie wszystko zbudowane jest 
z trzciny: domy, łodzie, sprzęty domo-
we itp. Turyści odwiedzić mogą kilka z 
takich domostw, spotkać się z tutejszą 
ludnością, zawsze barwnie ubraną, z 
kapeluszami na głowach, oferującą do 
sprzedaży wyroby z drewna, ceramikę, 
wyroby tkackie, a przede wszystkim z 
trzciny. Na długo pozostanie w pamię-
ci spacer po dużej już dzisiaj warstwie 
trzciny, w której stopy zapadają się jak w 
puszystej pierzynie. 

To tylko kilka, co prawda, najważniej-
szych atrakcji kulturowych i przyrodni-
czych tego andyjskiego kraju. Byłem tam 
dwukrotnie, narodowy napój pisco sour 
sączyłem, ale z wielką ochotą wracał-
bym tam po raz kolejny.

tekst i zdjęcia: Zdzisław Preisner

W lipcu 2008 r. w albumowej serii „Wy-
prawy marzeń”, wydawanej przez Wy-
dawnictwo Pascal, z którym od niedaw-
na współpracuje nasza Uczelnia, ukazał 
się kolejny, szósty tom, pt. „Peru”, które-
go autorem jest Zdzisław Preisner.

„Pływające wyspy” na Jez. Titicaca

Kobiety z plemienia Uros na trzcinowych wyspach na Jez. Titicaca
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Od 8 lat Uniwersytet Le Mirail w Tu-
luzie, ściślej jego wydział CETIA 
(Centrum Badań w dziedzinie Tu-
rystyki, Hotelarstwa i Przemysłu 
Żywieniowego), jest obecny na 
naszej Uczelni. Dzięki temu pol-
scy studenci, absolwenci studiów 
licencjackich, kontynuują naukę 
na studiach II stopnia Master 1 i 
Master 2 na kierunku „turystyka 
i rozwój”. Są to takie same stu-
dia jak te, odbywane w Tuluzie (i 
kończą się przyznaniem takiego 
samego dyplomu), tyle że to nie 

studenci, a wykładowcy przyjeżdżają 
na wykłady, prowadzone w Bydgosz-
czy przez mieszaną grupę francuskich i 
polskich wykładowców.
Wśród nich jest doc. dr JACINTHE 
BESSIÈRE, socjolog i dyrektor stu-
diów Master 1 i Master 2 na kierunku 
„zarządzanie turystyką i hotelarstwem” 
Uniwersytetu Le Mirail w Tuluzie. Pani 
Bessière pomaga studentom w przy-
gotowaniu prac dyplomowych i ich 
obronie. Podczas jednej z jej wizyt w 
Bydgoszczy zapytaliśmy, jak odbywa 
się droga po dyplom francuski.

- I w Tuluzie, i w Bydgoszczy prowa-
dzi Pani wykłady z przedmiotu „meto-
dologia badań”.
- Celem ich jest koordynacja badań 
na studiach Master. W ramach euro-
pejskiej reformy szkolnictwa wyższe-
go LMD (licencjat, master i doktorat) 
postanowiliśmy, że studenci będą 
prowadzili badania w trakcie dwóch 
lat studiów master, pisząc dwie prace 
dyplomowe, nawet jeśli dotyczą tego 
samego tematu i przygotowywane są 
pod kierunkiem tego samego promo-
tora. 
Po roku studiów Master 1, w czerw-
cu student składa pierwszą pracę dy-
plomową, która stanowi w kolejnym 
roku podstawę do skonstruowania 
pracy dyplomowej Master 2, znacznie 
bardziej profesjonalnej i operacyjnej, 
wzbogaconej w dodatku o rezultaty 5-
-miesięcznego stażu – misji, odbywa-
nego na zakończenie drugiego roku 
studiów.

- Czym powinien wykazać się student 
w swojej pracy dyplomowej Master 1?
- Przede wszystkim umiejętnością 
stawiania pytań. Student wybiera te-
mat pracy, nadaje mu określone ramy 
i poszukuje problematyki badań oraz 
pojawiających się wraz z nią pytań. 
W poszukiwaniach tych wykorzystuje 
zebrane uprzednio w różnych dziedzi-
nach dane teoretyczne. Inaczej mó-
wiąc, powinien umieć przekształcić 
temat w problematykę badawczą.
Drugim celem jest znalezienie właści-

wych dróg analizy, wybranie hipotez 
roboczych w celu wyjaśnienia pro-
blematyki, trzecim – wybranie przy-
kładowego terenu zastosowania tych 
badań, wyszukanie dobrego przed-
siębiorstwa lub instytucji, w której bę-
dzie mógł znaleźć odpowiedzi na po-
stawione pytania i hipotezy.

- Jak powiedziała Pani wcześniej, pra-
ca dyplomowa Master 2 ma charakter 
znacznie bardziej profesjonalny…
- Rzeczywiście, student Master 2 
powinien potrafić umieścić temat ba-
dawczy z pracy Master 1 w bardziej 
operacyjnych ramach, a następnie 
zastosować go w konkretnej sytuacji 
w terenie. Powinien zatem przejść od 
badań teoretycznych do problema-
tyki terenowej. W tym celu powinien 
umieć wyszukać odpowiednie miej-
sce stażu-misji.

- To chyba najtrudniejsze zadanie…
- To prawda. Bardzo ciężko jest zna-
leźć miejsce stażu, adekwatne do wy-
branego tematu pracy. Niełatwo jest 
też znaleźć opiekuna stażu, który nie 
tylko przyjąłby studenta, ale zgodziłby 
się na powierzenie mu pewnej misji, 
związanej z celem pracy dyplomo-
wej.

- Czy Uniwersytet Le Mirail pomaga 
studentom w znalezieniu dobrego sta-
żu?
- Wydział CETIA jest powszechnie 
znany we Francji, sektor turystyczny 
zgłasza ogromne zapotrzebowanie 
na stażystów, dlatego otrzymujemy 
dużo propozycji. Wspieramy studen-
tów w znalezieniu dobrej oferty stażu, 
który najlepiej odpowiadałby ich za-
wodowym planom, pomagamy w sfor-

mułowaniu wniosku i w pertraktacjach 
z opiekunem stażu. Dużą pomocą są 
dla studentów również wykłady meto-
dologii badań.

- I konsultacje u promotora pracy…
- Jego rolą jest wspieranie studenta 
w poszukiwaniach, sugerowanie (ale 
nie narzucanie) metody i kierunków 
pracy, podpowiadanie, po jakie opra-
cowania warto sięgnąć, jakie dodat-
kowe badania wykonać itp. Promotor 
organizuje razem ze studentem pracę 
badawczą i zatwierdza jej plan. Jest 
to, jak widać, bardzo spersonalizowa-
ne współdziałanie.

- Podkreśla Pani silne powiązanie pra-
cy dyplomowej Master 2 ze stażem…
- Student powinien wykazać w swojej 
pracy, że to, co wykonał w czasie sta-
żu, ma wymiar globalny, a nie ograni-
cza się do historii czy bieżących ce-
lów danego przedsiębiorstwa. Często 
mówię mu: nie jest pan osobą X czy Y, 
która pracowała w Centrum Informacji 
Turystycznej lub w jakimś biurze tury-
stycznym. Jest pan studentem, który 
wykonał określoną misję ekspercką, 
badawczą lub zadanie w szerszym 
zakresie w powiązaniu np. z turystyką 
wiejską. Dla pana ważny jest temat, a 
nie jakaś struktura”.

- Czy praca wykonana przez studenta 
jest wstępem do prawdziwych badań 
naukowych?
- Istnieją dwa rodzaje badań: funda-
mentalne, nazywane inaczej bada-
niami czysto naukowymi i stosowane, 
operacyjne. Ponieważ nasze studia 
mają charakter zawodowy, sytuuje-
my się bardziej w tym drugim ujęciu. 
Nasi studenci podejmują profesjonal-
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W roku akademickim 2008/2009 Cen-
trum Europejskie im. Roberta Schumana 
przy WSG wzbogaci swoją działalność 
o nowy profil. Będzie nim Studium Eu-
ropejskie w zakresie funkcjonowania 
Unii Europejskiej i obecności Polski w jej 
strukturach. 
Studium Europejskie skierowane jest do 
studentów, zainteresowanych pogłębie-
niem wiedzy z obszaru europejskiego, ze 
szczególnym uwzględnieniem aspektów 
instytucjonalnych i prawnych, społeczno-
-ekonomicznych i kulturalnych. 
Ukończenie Studium Europejskiego, któ-
re wiązać będzie się ze złożeniem eg-
zaminów końcowych i przedstawieniem 
pracy dyplomowej, umożliwi zdobycie 
dyplomu następujących kierunków:
„Edukacja europejska”;
„Kultura europejska w warunkach UE”;
„Polityka regionalna i fundusze struktu-
ralne w Unii Europejskiej”;
„Prawo i administracja europejska”;
„Bankowość i finanse w Unii Europej-
skiej”;
„Turystyka w Unii Europejskiej”;
„Transport, logistyka i spedycja w Unii 
Europejskiej”.

Studium Europejskie to 120 godzin na-
uczania w ramach zajęć dydaktycznych, 
które podzielone zostały na dwie części: 
* BLOK PRAKTYCZNY - 90 godzin zajęć 
zamkniętych w czterech blokach podsta-
wowych, obowiązkowych dla wszystkich 
uczestników Studium:
I. Wiedza o integracji europejskiej - 
Historia integracji europejskiej; System 
instytucjonalny UE; I Filar UE; II i III filar 
UE; Polska w procesie integracji europej-
skiej; Polityka spójności UE; Przyszłość 
UE.
II. Integracja europejska z elementami 
języka angielskiego - Analiza fachowej 

terminologii instytucji Unii Europejskiej 
oraz specjalistycznej literatury przed-
miotu; Ćwiczenia konwersacyjne; Tłuma-
czenie; Wykonywanie ćwiczeń słowniko-
wych.
III. Europa dla przedsiębiorczych - Od 
idei do funkcjonowania swobody prowa-
dzenia działalności gospodarczej; Pod-
stawy prawne funkcjonowania swobody 
prowadzenia działalności gospodarczej; 
Europejskie prawne formy prowadzenia 
działalności gospodarczej; Europejskie 
prawne formy podmiotowości gospodar-
czej w fazie przygotowania; Strategia Li-
zbońska a wspieranie przedsiębiorczości 
w poszerzonej UE; Analiza SWOT rynku 
europejskiego.
IV. Część praktyczna/warsztatowa 
Tworzenie zestawu dokumentów euro-
pejskich, potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe (Europass); Inicjatywy euro-
pejskie (programy, granty) skierowane 
do ludzi młodych; Europejski Rynek Pra-
cy; Wirtualna Europa.
* BLOKI SPECJALISTYCZNE (do wy-
boru) to z kolei 30 godzin przedmiotów 
specjalistycznych, które słuchacze wy-
bierać będą zgodnie z określonym wcze-
śniej kierunkiem kształcenia. Są wśród 
nich: systemy edukacyjne w UE, edu-
kacja międzykulturowa i wielokulturowa, 
aktywne metody nauczania europejskie-
go, historia kultury europejskiej, polityka 
regionalna UE, fundusze strukturalne w 
Polsce, sporządzanie i realizacja projek-
tów na przykładzie EFS, prawo europej-
skie, wymiar sprawiedliwości i sprawy 
wewnętrzne UE, rynek finansowy UE, 
system bankowy w UE, sektor turystycz-
ny w Polsce i w Unii Europejskiej, tury-
styka w ramach funduszy strukturalnych 
UE, systemy transportowe w UE, ekono-
mika i organizacja transportu itp.

Karolina Marchlewska

STUDIUM EUROPEJSKIE
w ramach Centrum Europejskiego im. Roberta Schumana 

przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy

ne badania stosowane. Tym niemniej 
staramy się, zwłaszcza na studiach 
Master 1, zapoznawać studentów z 
metodami badań ogólnych, będących 
w jakimś sensie badaniami naukowy-
mi. Na każdym roku mamy zresztą 
kilka osób, wykazujących predyspo-
zycje do badań czysto naukowych. 
Musimy jednak pamiętać, że naszym 
celem jest przygotowywanie studen-
tów przede wszystkim do badań ope-
racyjnych.

- Czy zdarza się, że dzięki swojej pra-
cy dyplomowej student znajduje za-
trudnienie?
- Tak. Jest to pożądana sytuacja. Już 
na samym początku naszych spotkań 
podkreślam, że wybrany przez nich 
temat pracy i stażu będzie trampoliną 
do ich przyszłego życia zawodowego. 
Coraz częściej rozumieją to również 
polscy studenci. W tym roku zauwa-
żyłam, że bardzo dużo osób z Master 
2 kontynuuje w pracy dyplomowej te-
mat z pracy Master 1 i stara się po-
wiązać go z poszukiwaniem przyszłe-
go miejsca pracy.

- Pomoc, jakiej udziela Pani studen-
tom, dotyczy również samej obrony 
pracy dyplomowej…
- Ustna obrona pracy dyplomowej 
stanowi dla nich dodatkowe ćwicze-
nie, zwłaszcza argumentacji. Przyda 
im się to z pewnością w ich przyszłym 
życiu zawodowym, kiedy to będą mu-
sieli wykazać się przed jakimś audy-
torium w przedsiębiorstwie umiejętno-
ścią zabierania głosu, przekonywania 
i reagowania na spontaniczne pyta-
nia. Zresztą studenci wyrabiają sobie 
tę umiejętność stopniowo podczas 
studiów.

- Od kilku lat obserwuje Pani polskich 
studentów…
- … i stwierdzam ogromny postęp. 
Gdy przyjechałam do Bydgoszczy po 
raz pierwszy, niewiele zadawali py-
tań na temat turystyki. Dziś nie tylko 
pytają, ale i szukają możliwości połą-
czenia pracy dyplomowej z miejscem, 
w którym chcieliby pracować. Pojawił 
się też nowy wymiar naszych dysku-
sji – porównania z sytuacją w innych 
krajach.

- Większość odbywa swoje staże za 
granicą.
- I tam też chcą pracować. Rozumiem 
doskonale ich punkt widzenia, ale na-
mawiam, żeby spróbowali poszperać 
w problematyce polskiego terytorium, 
żeby poznawali lokalne potrzeby i 
szukali rozwiązań. Moim zdaniem, to 
więcej znaczy niż szukanie tematów 
gdzieś daleko…

rozmawiała Elżbieta Szajkiewicz
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Za górą, za rzeką - całkiem niedale-
ko, był sobie zamek...
Nie istnieje legenda, w której byd-
goska twierdza zapada się pod 
ziemię... albo też ginie w odmętach  
rzeki... Fakty są prozaiczne - wa-
rownia została rozebrana... cegła po 

cegle - pozbawiona zaklętej w murach hi-
storii naszego grodu. To wielka strata dla 
miasta, które  okruchami rzekomych tra-
dycji wabi krakowskiego koguta z Twar-
dowskim na grzbiecie, tropi ślady psich 
łap i gąsienic z radzieckiego czołgu... Je-
śli wielki czarnoksiężnik lub załoga Rude-
go przyciągną do Bydgoszczy turystów, to 
znaczy, że i te wątki warte były promocji. 
Jednak na ich tle przywracanie mieszkań-
com tożsamości kulturowej zdaje się być 
znacznie cenniejsze. Dla społeczności 
WSG to prawdziwy powód do dumy, bo 
historię  bydgoskiego zamku  postanowili 
ożywić studenci kulturoznawstwa z Kom-
panii Janusza Brzozogłowego.

Wielu bydgoszczan nie wie o istnieniu 
twierdzy i roli, jaką w swoim czasie odgry-
wała. Nasi Rycerze przygotowują szereg 
imprez i prelekcji mających przybliżyć 
mieszkańcom miasta historię warowni. 
Włączyli się w realizację filmu dokumen-
talnego „Gród i Zamek w Bydgoszczy. 
Wirtualna podróż do średniowiecza” Ro-
berta Grochowskiego. W czerwcu, na 
zaproszenie Towarzystwa Miłośników 
Miasta Bydgoszczy, wraz z Chorągwią 
Pieszą Grodu Bydgoskiego „Biały Gryf”, 
uświetnili otwarcie szlaku turystycznego 
pomiędzy pozostałościami fortyfikacji - 
na Wałach Jagiellońskich. Przy ruinach 

murów obronnych odbyła się potyczka 
upamiętniająca oblężenie Zamku Byd-
goskiego z 1409 roku. Rycerze podkre-
ślają, że było to tylko skromne preludium 
wydarzenia zamykającego tegoroczne 
lato. 20 września w Myślęcinku ponad 50 
„zbrojnych” i łuczników z całej Polski, z 
towarzyszeniem armat i taranu dokonało 
oblężenia zbudowanego na ten cel frag-
mentu muru obwodowego wraz z bramą 
zamkową. Instalacja ma aż 24 m długo-
ści, 6 m szerokości i 4 - wysokości. Na 
myślęcińskich błoniach odbył się ponadto 
turniej rycerski, konkursy strzelania z łuku 
i sceny rodzajowe, jak: pasowanie na ry-
cerza i ceremonia przyjęcia nowych braci 
zakonnych. W otwartej dla zwiedzających 
części obozu można się było przenieść w 
klimat średniowiecza, uczestnicząc w co-
dziennym życiu ludzi z tamtej epoki.
Kompania Janusza Brzozogłowego jako 
bractwo rycerskie powstała w 2006 roku, 
a jej opiekunem został Robert Grochow-
ski – archeolog, skarbnica wiedzy na te-
mat Zamku Bydgoskiego. W średniowie-
czu Kompania, odtwarzana teraz przez 
naszych Rycerzy, stanowiła osobisty 
poczet starosty bydgoskiego – Janusza 
Brzozogłowego. Oddział wykonał kilka 
brawurowych akcji zaczepnych na pogra-
niczu kujawskim w czasie Wielkiej Wojny 
z Zakonem. Zarówno o ich dowódcy, jak i 
samych kompanach mówiono po drugiej 
stronie Wisły z nienawiścią lub podzi-
wem. Spektrum zainteresowań naszych 
studentów nie sprowadza się wyłącznie 
do aspektu zbrojnego średniowiecza. 
Ciekawi ich także codzienne życie ludzi 
- inne podczas wojen, inne w czasie po-

koju. Bractwo zgłębia i z pasją odtwarza 
zwyczaje, rzemiosło – m.in. płatnerstwo, 
kuchnię oraz gry, zabawy i tańce epoki 
średniowiecza. Przez swą działalność 
stara się również poszerzyć wiedzę za-
równo własną, jak i uczestniczącej w 
pokazach publiczności, na temat oka-
załej twierdzy, jaką był niegdyś Zamek 
Bydgoski. Budowla, po której w mieście 

nie pozostał nawet ślad, znajdowała się w 
okolicach dzisiejszego Placu Kościelec-
kich oraz ulic Grodzkiej i Przy Zamczysku. 
Obecnie w miejscu dawnego centrum wa-
rowni znajduje się przedszkole. Zamek był 
obiektem na tyle ważnym w polskiej linii 
obrony w XV wieku, by po zdobyciu przez 
Krzyżaków w 1409 roku, pozostać w ich 
rękach zaledwie miesiąc - tak szybka była 
bowiem reakcja Władysława Jagiełły. Ob-
lężenie wojsk polskich pokazało również, 
jak trudny do zdobycia był to obiekt. Kró-
lewskiej artylerii i kilkutysięcznej armii aż 
8 dni zajęło zdobycie twierdzy bronionej 
przez zaledwie 40 Krzyżaków. Po oblę-
żeniu mury zostały szybko naprawione, 
a wiosną 1410 roku Janusz Brzozogłowy 
herbu Grzymała został mianowany staro-
stą. Zamek trwał dzielnie aż do Potopu 
Szwedzkiego, kiedy to został wysadzony 
i popadł w ruinę. Pozostałości murów zo-
stały rozebrane na początku XX wieku. 
Ostatnie wykopaliska prowadzone przez 
Roberta Grochowskiego pozwoliły odna-
leźć zaledwie kilka strzaskanych cegieł. 
Historia źle obeszła się z naszym zam-
kiem, ale dzięki pasjonatom bydgoskiej 
warowni, takim jak studencka Kompania 
Janusza Brzozogłowego, udaje się pod-
trzymywać rycerskie tradycje grodu nad 
Brdą. 
Bractwo tworzą: Michał Pawlak, Jakub 
Łoboda, Olimpia Gruca i Filip Matuszak, 
namiestnik KJB.

Autorzy: 
Agnieszka Kowalkowska

Filip Matuszak

Zamek Bydgoski 
w rękach Kompanii Janusza Brzozogłowego  

Studenci WSG interpretują dziedzictwo kulturowe
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„Ostatni rejs Kaskady” – taki tytuł nosiła 
wystawa Pracowni Bydgoskiego Węzła 
Wodnego i Muzeum Kanału Bydgoskie-
go podczas trwającego od 30 maja do 
1 czerwca br. Steru na Bydgoszcz, ina-
czej Pierwszego Bydgoskiego Jarmarku 
Wodnego. Była to impreza dla turystów i 
bydgoszczan, zwracająca ich uwagę na 
„wodne korzenie” miasta. Nie zabrakło 
podczas niej parady jachtów, słynnego 
stuletniego statku Jantar, zabawy przy 
znanych szantach zespołu 4 Refy i poka-
zu filmu „Rejs”. Gośćmi specjalnymi byli 
Stanisław Tym – honorowy kapitan Steru 
na Bydgoszcz oraz zespół De Mono. 

W murach najsłynniejszego, kultowe-
go baru mlecznego powstała wystawa z 
ekspozycjami dotyczącymi wodnej prze-
szłości Bydgoszczy. Tak więc zabraknąć 
nie mogło strojów barkarzy i marynarzy, 

flisu bydgoskiego, a nawet odtworzonego 
fragmentu kajuty z barki. Hitem okaza-
ła się romantyczna aranżacja pięknego 
parku przy restauracji Carla Rasmusa „V 
Śluza”, w której pojawiły się prawdziwe 
drzewa. Zwiedzający mogli fotografować 
się przy ekspozycjach, a nawet dotykać 
eksponatów ku radości zwłaszcza naj-
młodszych. Kustosz Muzeum Kanału Byd-
goskiego Tomasz Izajasz oraz Dominika 
Muszyńska i Daria Brodziak z Pracowni 
Bydgoskiego Węzła Wodnego oprowa-
dzali gości, dając każdemu pamiątkowy 
bilet w formie stuzłotowego banknotu z 
lat 20. „Tyle w tamtym czasie kosztowa-
ła przeprawa barką” – tłumaczy barkarz i 
artysta Jan Tuszyński, który na wystawie 
zaprezentował serię malowanych własno-
ręcznie obrazów pt. „Statki jak malowane. 
Historia żeglugi śródlądowej”. Przedsta-
wiają one jednostki pływające po Kanale 

Bydgoskim i rzekach Brdzie oraz 
Wiśle, a w oddali krajobrazy miast i 
wsi od Płocka do Bydgoszczy. 
Dopełnieniem wystawy były, wzbu-
dzające spore zainteresowanie 
zwiedzających, fotografie Bydgosz-
czy z XIX i XX wieku. Ciekawostką 
był także krótki film Marcina Wasi-
lewskiego, który dla porównania 
wykorzystuje stare i nowe zdjęcia 
Kanału Bydgoskiego.
Tematyka Bydgoskiego Węzła Wod-
nego to nie tylko rozmowy o świetnej 
przeszłości miasta, ale także debaty 
na temat jego obecnego i przyszłe-
go wyglądu oraz funkcji. Postanowiliśmy 
zapytać młodzież o opinie na ten temat. 
Jeszcze przed oficjalnym otwarciem wy-
stawy odbyły się warsztaty fotograficzne 
oraz workshop turystyczny dla bydgoskich 
szkół średnich. Plenerowe warsztaty foto 
pt. „Ale Kanał!” prowadził Arkadiusz Bla-
chowski, kustosz Muzeum Fotografii. 
Młodzież doskonale uchwyciła temat i 
powstał ciekawy zbiór prac, które można 
było podziwiać na wystawie. Workshop 
składał się z interdyscyplinarnej lekcji mu-
zealnej oraz warsztatu turystycznego, któ-
rego efektem były stworzone przez młode 
zespoły projekty „wodnych” produktów 
turystycznych. Pomysłów było bez liku od 
restauracji rybnych po pływające ogrody. 
Najważniejsze było jednak zaskoczenie 
młodych bydgoszczan: „ Nie wiedziałem, 
że Bydgoszcz jest taka ciekawa!”

Daria Brodziak

STER NA BYDGOSZCZ

Stanisław Kaszyński - publicysta, prozaik, 
kulturoznawca – należy do grona wybit-
nych ambasadorów i propagatorów Ku-
jaw. 
Urodził się 24 sierpnia 1935 w Ciechrzu 
nieopodal Strzelna na Kujawach. Szkołę 
podstawową ukończył w Kołodziejewie, 
a Liceum Ogólnokształcące w Strzelnie. 
Jest absolwentem Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. W latach 1954-1969 był kierowni-
kiem Wydziału Kultury PRN w Mogilnie; 
założycielem i pierwszym prezesem Mo-
gileńskiego Towarzystwa Kultury. 
Współpracę z kujawsko-pomorskimi 
mediami rozpoczął w 1958 roku, a jego 
liczne artykuły reporterskie drukowano 
w ponad trzydziestu tytułach w kraju i za 
granicą. Jest też autorem pozycji książ-
kowych: „W barwach Pogoni” /1983/, 
„Gopło nad Sekwaną /1984/ „Nieznanym 
śladem Gombrowicza /1991/ „Z Mogilna 
do Paryża”/1994/ „Mogilnianie w kulturze 
Śląska w XIX i XX wieku”, „Raj” /1997/, 
a także publikacji w edycjach zbiorowych 
m.in. w cyklu ZLP „Proza, proza, proza”. 
Przez długie lata współpracował z prasą 
lokalną, a zwłaszcza z Gazetą Pomorską, 
na łamach której prowadził dział Wieści 

krakowskie, przypominając o sukcesach 
ludzi z tych stron. Pracował jako sekretarz 
redakcji krakowskiego czasopisma „Su-
plement”, a aktualnie jest członkiem ko-
legium redakcyjnego prestiżowego pisma 
„Kraków”, i współpracownikiem polskiego 
wydania „Travel Trade Gazette”. Dał się 
poznać również jako inicjator i współor-
ganizator od 1992 roku „Krakowskich 
prezentacji” na Kujawach oraz współza-
łożyciel Stowarzyszenia Prasy Lokalnej w 
Warszawie.
Stanisław Kaszyński jest członkiem 
Związku Literatów Polskich, Stowarzy-
szenia Autorów Polskich oraz Polskiego 
Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy 
i Tłumaczy w Europie /Paryż/. Otrzymał 
liczne odznaczenia, nagrody m.in. Fundu-
szu Literatury. W 1998 roku został Hono-
rowym Obywatelem miasta Mogilna.
W środowisku turystycznym pan Stani-
sław znany jest przede wszystkim jako 
niestrudzony organizator study press w 
miastach całego kraju, będących spotka-
niami ludzi lokalnej turystyki i dziennikarzy 
zajmujących się problematyką turystycz-
ną. Dwukrotnie brał udział w obsłudze 
dziennikarskiej wypraw prezydenckich na 

Łotwę i do Ameryki Północnej. Zawsze 
znajduje czas na pomoc tym, którzy chcą 
promować swoją małą ojczyznę. Sam, 
wszem i wobec przypomina pod krakow-
skim Wawelem, że malarz Janusz Trze-
biatowski wywodzi się z Chojnic, aktor i 
profesor Tadeusz Malak i red. Konrad 
Strzelewicz - ze Żnina, aktorka Renata 
Kretówna - z Rypina, a pisarz Leszek Ma-
ruta - z Torunia.

Tekst i zdjęcie: Mirosław S. Kowalski

Kujawski globtroter
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rozmowa z dr. JACKIEM JANI-
SZEWSKIM, adiunktem w Insty-
tucie Socjologii Wyższej Szkoły 
Gospodarki w Bydgoszczy, byłym 
ministrem rolnictwa, posłem, zało-
życielem i przewodniczącym rady 
programowej Stowarzyszenia „In-
tegracja i Współpraca”

- Jakie były początki Stowarzysze-
nia INTEGRACJA i WSPÓŁPRACA? 
- Zaczynaliśmy piętnaście lat temu w 
Międzyzdrojach od Forum „POLSKA 
– ZACHÓD”. Na swój sposób byliśmy 
pionierami. Idea integracji Polski z Unią 
Europejską wydawała się odległa, nie-
mniej jednak głęboko wierzyliśmy, że 
kiedyś nasz kraj dołączy do gospo-
darczych i politycznych struktur świata 
zachodniego. Dlatego uważaliśmy, że 
trzeba na ten temat dyskutować, mówić 
o czekających nas wyzwaniach i szan-
sach. Od 2001 roku nasze coroczne 
spotkania odbywały się w Ciechocin-
ku, jednym z najpiękniejszych polskich 
uzdrowisk, w samym sercu regionu 
kujawsko-pomorskiego. Forum stało 
się płaszczyzną wymiany poglądów 
pomiędzy przedstawicielami różnych 
opcji politycznych, ludźmi gospodarki, 
kultury i nauki. Na nasze zaproszenia 
odpowiadali premierzy, ministrowie, li-
derzy wiodących spółek giełdowych, 
którzy widzieli sens w tym, aby z dala 
od wielkich metropolii dyskutować o 
wyzwaniach cywilizacyjnych stojących 
przed Polską i światem. Jestem głębo-
ko przekonany, że swoją aktywnością 
przyczyniliśmy się do promocji Ciecho-
cinka, który dziś nie kojarzy się tylko z 
tężniami i uzdrowiskiem, ale stanowi 
również ważny punkt konferencyjny na 
mapie Polski. W 2007 roku podjęliśmy 
strategiczną decyzję, aby przenieść 
konferencję do Torunia. W ten sposób 
wzrosła ranga naszego spotkania, ale 
również, co ważne, wsparliśmy starania 
władz miejskich w rywalizacji o status 
Europejskiej Stolicy Kultury. Naszym 
marzeniem jest, aby Toruń stał się cen-
trum konferencyjnym Europy Środkowej 
i Wschodniej. Organizacja Forum Go-
spodarczego była wkładem w to dzieło. 

- A dzisiaj jakie cele stawia sobie Sto-
warzyszenie?
- Przede wszystkim chcemy się rozwi-
jać. Jako socjolog całkowicie zgadzam 
się z twierdzeniem, że to, co stoi w 
miejscu, obumiera. Nie mamy takiego 
zamiaru. Przede wszystkim chcemy 
dopracować formułę Forum Gospo-
darczego w nowych warunkach. W 
tym roku przecieraliśmy szlaki, niczym 

saper stąpaliśmy po polu minowym. 
Wiemy już, jakie są problemy i zagro-
żenia, znamy wyzwania. Naszym celem 
będzie przede wszystkim organizacja 
Forum Gospodarczego i imprez towa-
rzyszących dla mieszkańców Torunia i 
regionu. Organizujemy również kolejną 
edycję turnieju tenisowego dla dzieci 
SKRZAT CUP. Chcemy pokazać, że 
sport to nie tylko rywalizacja, ale także 
dobra zabawa. Przy okazji promujemy 
zdrowy styl życia, ukazując złudność i 
niebezpieczeństwa wszelkiego rodza-
ju uzależnień. W planach na ten rok 
mamy także organizację misji gospo-
darczej do Słowacji. Będzie to pokłosie 
aktywnego zaangażowania się naszych 
słowackich przyjaciół w organizację te-
gorocznej edycji Forum Gospodarcze-
go. Nasza misja gospodarcza będzie 
otwarta dla wszystkich firm i osób, które 
wzięły udział w XV Forum Gospodar-
czym, ale nie tylko. Każdy, kto jest za-
interesowany istotą słowackiego cudu 
gospodarczego, jest mile widziany. Nie 
zapominamy również o współpracy z 
Wyższą Szkołą Gospodarki. Wspólnie 
rozpoczęliśmy przygotowania związa-
ne z organizacją seminarium „Młodzi 
Polacy na rynku europejskim”. Inne 
działania Stowarzyszenia to coroczna 
organizacja wakacji letnich dla dzieci z 
ubogich rodzin, opieka nad hospicjum 
dla dzieci „Nadzieja” w Toruniu. Jak 
widać, pochłania nas społecznikowska 
pasja i z całą pewnością nie będziemy 
się nudzić. 

- Jak postrzega Pan rolę Wyższej Szko-
ły Gospodarki jako partnera akademic-
kiego Stowarzyszenia?
- Jestem dumny z faktu bycia nauczycie-
lem akademickim w najprężniej rozwija-
jącej się uczelni naszego regionu. Chwil 
spędzonych w akademickich salach nie 
da się z niczym porównać. Atmosfera 
wspólnego poszukiwania prawdy, głód 
wiedzy, jaki widzę u swoich studentów 
sprawia, że z przyjemnością przyjeż-
dżam do Bydgoszczy. Zaangażowanie 
się Wyższej Szkoły Gospodarki w pro-
jekty Stowarzyszenia jest wręcz mode-
lowe, gdyż pokazuje, że przy realizacji 
dużych przedsięwzięć gospodarczych, 
a niewątpliwie Forum jest takim przed-
sięwzięciem, dochodzi do twórczej syn-
tezy myśli i przedsiębiorczości. Właśnie 
w taki sposób kreuje się rozwój gospo-
darczy oraz wprowadza innowacyjność. 
Dlatego cieszy mnie obecność na na-
szych spotkaniach ludzi nauki, któ-
rych głos w dyskusji najczęściej bywa 
inspirujący i zachęcający do dalszych 
poszukiwań. Ponadto, współpraca mię-

dzy Uczelnią a Stowarzyszeniem jest 
wartością samą w sobie, gdyż pozwala 
nam czerpać z wiedzy i dorobku ogrom-
nej liczby osób, które motywują nas do 
dalszych przedsięwzięć. Dlatego cieszę 
się, że moja Uczelnia wspiera Stowa-
rzyszenie w jego projektach programo-
wych. Uważam współpracę obu środo-
wisk za doskonałą.

- Czego życzyłby Pan sobie w przyszło-
ści?
- Chciałbym, aby Stowarzyszenie INTE-
GRACJA i WSPÓŁPRACA umacniało 
swoją markę. By, korzystając z wiedzy 
oraz umiejętności swoich członków i 
przyjaciół, kreowało ciągle nowe idee 
i pomysły, które oddziaływać będą na 
naszą rzeczywistość, a kto wie, może 
i zmienią sposób postrzegania świata 
przez innych. Gdyby to nam się udało, 
będę niezmiernie szczęśliwym człowie-
kiem. Jeśli chodzi o moje plany zawodo-
we, przede wszystkim chciałbym skupić 
się na habilitacji. Oczywiste jest także 
to, że chcę coraz bardziej być do dys-
pozycji studentów, z którymi mam przy-
jemność spotykać się podczas zajęć 
dydaktycznych. Patrząc na studentów, 
z którymi miałem zajęcia parę lat temu, 
gdy zaczynali swą akademicką przygo-
dę, nie mogę wyjść z podziwu, jak bar-
dzo pozytywnie zmienili się i rozwinęli 
intelektualnie. Nie tylko oni, także ja, 
dzięki ich dociekliwości i woli poznawa-
nia świata. I to jest właśnie fundament 
życia akademickiego: twórcze spotka-
nia mistrza i ucznia, z którego obaj wy-
chodzą ubogaceni. 

Rozmawiała: Kinga Oczachowska

Jacek Janiszewski (ur. w 1960 w Ino-
wrocławiu) - adiunkt w Instytucie So-
cjologii Wyższej Szkoły Gospodarki w 
Bydgoszczy.

Integracja i współpraca
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Wymiana naukowców i studentów oraz 
planowane wspólne projekty badawcze 
i towarzyszący im bogaty program kultu-
ralny to nowe wymiary istniejącej od paru 
lat współpracy między Instytutem Kulturo-
znawstwa i Filozofii oraz Instytutem Za-
rządzania Kulturą i Instytutem Zarządza-
nia Sportem Wyższej Szkoły im. Reinolda 
Würtha w Künzelsau. 
Geneza naszej współpracy sięga roku 
akademickiego 2005/2006. Wówczas 
WSG rozwijała współpracę z Wyższą 
Szkołą Techniki i Gospodarki w Heilbronn, 
głównie w zakresie kierunku „turystyka i 
rekreacja”. Prof. Jerzy Jaworski, pracow-
nik uczelni w Heilbronn oraz WSG zapro-
ponował rozszerzenie jej o inne kierunki 
– „transport i logistykę” oraz „zarządzanie 
kulturą”. Wiosną 2006 roku miał miejsce 
wyjazd służbowy do Niemiec, którego 
głównym celem było odwiedzenie Towa-
rzystwa Niemiecko-Polskiego w Mannhe-
im i miejsc, w których nasi studenci od-
bywają praktyki, ale, przy okazji, doc. dr 
Lech Zieliński, kierownik Centrum Współ-
pracy Zagranicznej WSG, dr Marek Cha-
mot, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa i 
Filozofii WSG oraz prof. Jerzy Jaworski, 
spotkali się z przedstawicielami uczelni w 
Künzelsau. Rok później pro-
dziekan prof. Thomas Bezold 
i kierownik kierunku „zarzą-
dzanie kulturą”, prof. Angela 
Koch odwiedzili WSG, pro-
wadzili zajęcia dla studentów 
i pracowników, zwiedzili Byd-
goszcz, pobliski Toruń oraz 
uczestniczyli w wielu rozmo-
wach. W tym samym roku, w 
ramach programu Erasmus, 
pierwszy student WSG wy-
jechał na semestr studiów do 
Künzelsau. 
Wyjazd dr. Chamota i doc. dr. 
Zielińskiego w czerwcu 2008 r. 
wpisuje się w ciąg konsekwent-
nych zdarzeń, cementujących 
nawiązaną współpracę. Jej 
rozwój i dalsze kierunki omówio-
ne zostały z szefową Wydziału Współpracy 
z Zagranicą, Gudrun Hellen. Do głównych 
tematów rozmów należały: 
a. Wymiana studentów w ramach programu 
Erasmus w roku akademickim 2008/2009. 
(czterech studentów wyjedzie do Heilbronn, 
zarówno na studia pierwszego, jak i drugie-
go stopnia, dwóch zaś do Künzelsau). 
b. Wymiana pracowników naukowych. W 
przyszłym roku przyjedzie do nas praw-
dopodobnie prof. Koch, a jeszcze w bie-
żącym roku Ewa Gruszka z Instytutu Kul-
turoznawstwa WSG uda się na tydzień do 
Künzelsau w celach naukowych.
c. Finansowanie krótkich pobytów badaw-
czych pracowników WSG (do jednego 

miesiąca)
d. Nowe formy współpracy, m.in. inten-
sywne zajęcia blokowe dla studentów 
obu uczelni, prowadzone w języku angiel-
skim. 

Ten ostatni punkt był tematem rozmów z 
prodziekanem Bezoldem, który uznał tę 
formę zajęć w międzynarodowym środo-
wisku za bardzo atrakcyjną dla studen-
tów i idealną do pogłębienia współpracy. 
Ustalono, że będzie ona realizowana na 
studiach II stopnia, gdy Instytut Kulturo-
znawstwa i Filozofii WSG otrzyma zezwo-
lenia na prowadzenie tych studiów. 
Przedmiotem dyskusji były również kwe-
stie współpracy naukowej. Projekty na-
ukowe prof. Bezolda, realizowane na kie-
runku „zarządzanie sportem” przy udziale 
wielu partnerów stanowią ciekawą in-
spirację do szukania analogicznych roz-
wiązań w obszarze zarządzania kulturą. 
Wymienić należy choćby, powstały przy 
jego udziale, podręcznik w języku angiel-
skim „International Cases in the Business 
of Sport”, wydany w 2008 przez Simona 
Chadwicka i Dava Arthura. Prof. Bezold 
jest również pomysłodawcą podręcznego 
słownika terminów związanych z zarzą-

dzaniem sportem (Handwörterbuch des 
Sportmanagements), wydanego również 
w bieżącym roku. 
Wykłady wygłoszone w języku niemieckim 
przez Marka Chamota i Lecha Zielińskie-
go w Hochschule Künzelsau dotyczyły 
koncepcji międzynarodowego interdyscy-
plinarnego projektu naukowego pt. „Na-
rody sąsiadujące w Europie. Wzajemne 
postrzeganie a tożsamość narodowa w 
przeszłości i teraźniejszości”, zrealizowa-
nego w Instytucie Kulturoznawstwa i Fi-
lozofii w latach 2006-2007 we współpra-
cy z socjologami Uniwersytetu Johanna 
Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad 
Menem. 

Kolejnym tematem wykładów zapre-
zentowanych w Künzelsau były hete-
rostereotypy i autostereotypy polsko-
-niemieckie oraz teoretyczny problem 
„Stereotypów w historii i historii w ste-
reotypach”. Wykład był zilustrowany 
obszerną prezentacją multimedialną 
karykatur polsko-niemieckich z prze-
łomu XIX i XX wieku. Jako źródła po-
służyły czasopisma satyryczne z tego 
okresu: niemieckie „Kladderadatsch” 
i „Simplicissimus” oraz polskie „Mu-
cha” i „Diabeł”. Uzupełnieniem czę-
ści historycznej wykładu była analiza 
stereotypów polsko-niemieckich wy-
stępujących współcześnie w polskiej i 
niemieckiej prasie. W tym przypadku 
analizie poddano wybrane fragmenty 
tygodnika „Wprost”, dziennika „Fakt” 
oraz „Bild”. Omówiony został także naj-
bardziej rozpowszechniony i jednocześnie 
najbardziej negatywny niemiecki stereotyp 
Polski i Polaków – polnische Wirtschaft. 
Szczególnie żywe zainteresowanie wzbu-
dził wykład dr. Lecha Zielińskiego na temat 
dowcipów francusko-niemieckich i polsko-
-niemieckich. Liczne przytoczone przykła-
dy dowcipów, przy jednoczesnej dogłębnej 
ich analizie pod kątem występujących w 

niej obrazów i stereotypów et-
nicznych wzbudziły wyjątkowo 
żywy odbiór wśród niemieckich 
studentów zarządzania kultu-
rą. 
Istotnym punktem pobytu w 
Niemczech była także wizyta 
u prof. Ewangelosa Spyropo-
ulosa w Heidelbergu, współ-
pracującego z Instytutem 
Kulturoznawstwa i Filozofii od 
początku jego istnienia. Pro-
fesor brał także udział w pro-
jekcie badawczym pt. „Narody  
sąsiadujące w Europie”. W 
ramach współpracy z uniwer-
sytetem w Maryland napisał on 
monumentalne dzieło pt. „Two 
nations on wheels. Greek and 
Poles at Crossroads. A Millen-

nial History”, nota bene pierwszą historię 
porównawczą Polski i Grecji. Lech Zieliński 
wstępnie zaproponował przetłumaczenie 
tej pozycji na język polski, a WSG mo-
głaby być jej wydawcą. Prof. Spyropoulos 
zaoferował pośrednictwo w nawiązaniu 
kontaktów z jedną z uczelni w Grecji, która 
w swojej strukturze ma kulturoznawstwo i 
nauki o turystyce. Także własne dobre kon-
takty z uniwersytetem w Illinois chciałby 
wykorzystać do współpracy z Instytutem 
Kulturoznawstwa i Filozofii. Niebawem, na 
zaproszenie prof. Spuropoulosa, do Aten 
na rozmowy o współpracy wybiera się dr 
Marek Chamot.
    LeM

Kulturoznawstwo w Künzelsau i w WSG 
– partnerskie kierunki

Od lewej: dziekan prof. Wolfgang Ernst, doc. dr Lech Zieliński, prof. Angela Koch i dr Marek Chamot
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W maju 2008 r. jako przedstawiciele 
Instytutu Kulturoznawstwa i Filozofii 
Wyższej Szkoły Gospodarki w Byd-
goszczy przebywaliśmy w Wolver-
hampton w celu nawiązania współ-
pracy pomiędzy IKiF a School of 
Humanities, Languages and Social 
Sciences na University of Wolver-
hampton. 
Rok wcześniej gościliśmy w WSG 
panią Jo Gittens, szefującą tamtej-
szemu biuru współpracy międzynaro-
dowej. Narodził się wówczas pomysł, 
aby dalsze kontakty pomiędzy oboma 
ośrodkami uniwersyteckimi odbywały 
się na poziomie instytutów. Nie był to 

zresztą początek współpracy z angielską 
uczelnią, ponieważ już wcześniej WSG 
podpisała umowę dotyczącą wymiany 
studentów i kadry dla kierunku „turystyka i 
rekreacja”. Chodziło zatem o poszerzenie 
istniejącego partnerstwa, a także o wyko-
rzystanie potencjału naukowego Instytutu 
Kulturoznawstwa i Filozofii. 

Uniwersytet w Wolverhampton to duża 
uczelnia, kształcąca obecnie około 22 000 
studentów, jej strukturę tworzy dziesięć 
wydziałów, w tym takie, które ze względu 
na charakter badań i ofertę dydaktycz-
ną mogą być najbardziej interesujące 
dla studentów naszego Instytutu: Scho-
ol of Humanities, Languages and Social 
Sciences oraz School of Art & Design 
(ten ostatni cieszy się zresztą najwięk-
szą popularnością wśród młodych ludzi 
z Polski – kształci się na nim około 100 
polskich studentów). Ze względu na roz-
wój naszej jednostki (planowane otwarcie 
nowych specjalności, a także kształcenia 
na studiach drugiego stopnia) zależało 
nam na kontaktach z przedstawicielami 
dwóch kierunków: Media and Commu-
nication Studies oraz Media and Cultu-
ral Studies. Jakkolwiek głównym celem 
spotkań było określenie ram dla dalszej 
współpracy pomiędzy ośrodkami, chęt-
nie również przyglądaliśmy się samym 
studiom, chcąc porównać oba modele 
(paradygmaty) kształcenia. Okazało się, 
że nasze zamierzenia znalazły potwier-
dzenie w organizacji dydaktyki u naszych 
angielskich partnerów. Na pierwszym 
poziomie nauczania (BA) poszczególne 
dyscypliny zogniskowane zostały wokół 
kilkunastu 15-godzinnych modułów, ma-
jących charakter wprowadzający, reali-
zowanych głównie w formie wykładów, 
takich jak „Wstęp do public relations”,  
„Media, polityka i władza”, „Globalizacja”, 
„Metody badawcze”, „Służba publiczna a 
media publiczne”, „Etyka mediów”, „Ko-
munikowanie polityczne” czy „Współcze-

sne media na świecie”, choć sporo jest 
też przedmiotów narzędziowych: „Pisanie 
informacji”, „Dziennikarstwo radiowo-te-
lewizyjne” czy „Nowe media”. Drugi po-
ziom (MA)  ma charakter zdecydowanie 
warsztatowy, a ćwiczenia realizowane w 
małych kilkuosobowych grupach w wy-
miarze 30-godzinnym koncentrują się na 
opanowaniu następujących zagadnień: 
autoprezentacja przed kamerą, produkcja 
programu radiowo-telewizyjnego, media 
planing, dziennikarstwo informacyjne, 
dziennikarstwo internetowe, badania au-
dytoryjne. 

Jeszcze przed naszym wyjazdem uzgod-
nione zostało spotkanie z Paulem Brigh-
tonem i Jonatanem Richardsem. Paul 
Brighton to starszy wykładowca medio-
znawstwa, specjalista od dziennikarstwa 
radiowego, natomiast Jonatan Richards 
jako International Development Mana-
ger jest odpowiedzialny za kontakty swej 
uczelni z zagranicą. 
W jednym ze spotkań uczestniczył tak-
że Kevin Magill, prodziekan HLSS, który 
naukowo zajmuje się zagadnieniami z 
pogranicza mediów i filozofii. Podczas 
dyskusji przedstawiliśmy nasz Instytut, 
uzyskaliśmy zapewnienie o zaintereso-
waniu współpracą pomiędzy IKiF i HLSS 
zarówno na polu naukowym, jak i w od-
niesieniu do wymiany studentów i wykła-
dowców. Podpisanie umowy w ramach 
programu Socrates/Erasmus zdaniem na-
szych brytyjskich kolegów może nastąpić 
po przedłużeniu dotychczasowej umowy 
pomiędzy WSG a WU dla kierunku „tury-
styka i rekreacja”.
Podczas spotkań wykrystalizowała się 
idea, aby w ramach współpracy nauko-
wej zrealizować projekt, któremu nada-

liśmy roboczą nazwę „Dziennikarstwo 
regionalne w  Europie”. Chcieliśmy w 
ten sposób nawiązać do opublikowanej 
w zeszłym roku książki „Narody w Euro-
pie” (red. M. Chamot, L. Zieliński), która 
również jest pokłosiem międzynarodowej 
współpracy pomiędzy IKiF a zaprzyjaź-
nionymi ośrodkami. W zarysie projekt ten 
przewiduje międzynarodową konferencję, 
której część pierwsza mogłaby odbyć się 
w WSG w czerwcu, część druga zaś w 
Wolverhampton we wrześniu przyszłego 
roku. Dzięki tej konferencji powstałaby 
naturalna platforma wymiany myśli i do-
świadczeń nie tylko pomiędzy władzami 
obu uczelni, ale pomiędzy naukowcami i 
studentami. 

Wizyta w Anglii przyniosła także miłą 
niespodziankę: podczas omawiania 
planowanej konferencji  nawiązaliśmy 
kontakt z prof. Dariuszem Galasińskim, 
który zajmuje się zawartością informa-
cyjną mediów i od osiemnastu lat wykła-
da na Uniwersytecie w Wolverhampton.  
Prof. Galasiński okazał się zaintereso-
wany tym projektem, tym bardziej, jak 
stwierdził, że pochodzi z Bydgoszczy.
Drugim z planowanych projektów – bar-
dzo prostym w realizacji, a przez to możli-
wym do przeprowadzenia w stosunkowo 
krótkim czasie – jest wystawa fotografii 
ukazujących historię obu miast. Projekt 
pozwoliłby wykorzystać możliwości, ja-
kie daje APK, zacieśnić więzi łączące 
obie uczelnie, ale także umocnić relacje 
pomiędzy WSG a Bydgoszczą. Wysta-
wa mogłaby być zorganizowana jedno-
cześnie w obu miastach – Bydgoszczy i  
Wolverhampton. Peter Bone, starszy 
wykładowca z School of Art and Design, 
wyraził gotowość strony angielskiej do 
realizacji tego zamierzenia. Projektowa-
na wystawa mogłaby zawierać również 
wybrane prace studentów obu ośrod-
ków.

Nasza wizyta służyła też zapoznaniu się 
z możliwościami studia telewizyjnego i 
radiowego; w towarzystwie pani technik 
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obejrzeliśmy wszystko bardzo dokładnie, 
wykorzystując doświadczenie jednego z 
nas (Mariusza Guzka). Infrastruktura re-
alizacyjna to: studio radiowo-telewizyjne 
z dookolnym blue-screenem, reżyserka 
wyposażona w stół mikserski w standar-
dzie SMP 851, cztery kamery stacjonar-
ne i cztery przenośne typu Dv-Cam oraz 
dwadzieścia pięć zestawów montażo-
wych Avid. Doświadczenia naszych an-
gielskich kolegów pozwalają stwierdzić, 
że właściwie skonfigurowane zaplecze 
techniczne jest warunkiem koniecznym 
uruchomienia planowanej specjalności 
dziennikarskiej. Z drugiej jednak strony 
okazało się, że dla celów edukacyjnych 
studio telewizyjne nie musi być nadto 
rozbudowane. Jak usłyszeliśmy, groma-
dzenie sprzętu trwało około roku, zaś 
rok później, po jego przetestowaniu roz-
poczęto kształcenie z jego wykorzysta-
niem. Obecnie realizowane są w uniwer-
syteckim studiu radiowo-telewizyjnym 
profesjonalne tematy informacyjne, które 
można zobaczyć nie tylko w uczelnianym 
obiegu zamkniętym, ale również w lokal-
nych stacjach i Internecie.

Ze spotkań można wyciągnąć kilka wnio-
sków. Okazało się, że wcześniejsze 
przygotowanie projektów, jeszcze przed 
wyjazdem do Anglii, było bardzo pomoc-
ne w prowadzonych rozmowach. Nasi 
angielscy partnerzy deklarowali gotowość 
daleko idącej współpracy, rozmowy w 
naturalny sposób zmierzały z reguły w 
kierunku konkretnych propozycji. Dlatego 
też precyzyjnie sformułowane wcześniej 
propozycje współorganizowania konfe-
rencji naukowej czy wystawy fotograficz-
nej, a także przygotowywanego wniosku 
w sprawie wspólnych starań o sfinan-
sowanie studia telewizyjnego spotykały 
się z aprobatą władz uczelni w Wolver-
hampton. Wypada w tym miejscu za-
uważyć, że wizyta nie przebiegałaby tak 
bezproblemowo bez wsparcia dr. Lecha 
Zielińskiego z CWZ i dr. Marka Chamo-
ta, dyrektora IKiF, którzy wyposażyli nas 
we wszelkie potrzebne materiały informa-

cyjne – dotyczące zarówno 
realizowanych na WSG pro-
jektów międzynarodowych, 
podpisanych umów z innymi 
uczelniami, jak i szczegółów 
funkcjonowania i osiągnięć 
naszego Instytutu. Dzięki 
temu byliśmy traktowani jako 
dobrze przygotowani, wiary-
godni partnerzy  w negocja-
cjach.

Po drugie, wymiana doświad-
czeń utwierdza nas w prze-
konaniu, że jakkolwiek an-
gielski uniwersytet jest sporo 
większy od naszej Uczelni, to 
jednak obie szkoły przeszły 
tę samą drogę. W jednej z 
rozmów Paul Brighton wspo-
minał, że tamtejsze studia 
medioznawcze rozpoczynały 
od kształcenia  na poziomie 
bakalaureatu, aby dopiero 
później dać możliwość uzy-
skania stopnia magistra, przy 
czym kształcenie na studiach 
pierwszego stopnia miało 
charakter przede wszystkim 
teoretyczny, zaś po wybudowaniu studia 
telewizyjnego studenci mogli w praktycz-
ny, warsztatowy sposób wykorzystać tę 
wiedzę na kolejnym etapie kształcenia. 

Po trzecie wreszcie, przekonaliśmy się, 
że rozmowy z partnerami zagraniczny-
mi są owocne wtedy, gdy udaje się wy-
pracować korzystny dla obu stron model 
współpracy. W przypadku WSG i uczel-
ni w Wolverhampton takiej płaszczyzny 
porozumienia należy poszukiwać w od-
mienności charakteru badań naukowych 
(w WSG studia mają charakter bardziej 
pogłębiony i teoretyczny) i możliwości wy-
miany studentów. 

Już w tej chwili w Wolverhampton kształ-
ci się liczna, 270-osobowa grupa polskiej 
młodzieży. Współpraca z WSG pozwoliła-
by zapewne w jeszcze większym stopniu 

zaistnieć tamtejszej uczelni w świadomo-
ści Polaków, w dalszej perspektywie zaś – 
przyciągnąć kolejnych zdolnych młodych 
ludzi. Udało nam się przekonać naszych 
angielskich kolegów, że pomimo oczywi-
stych barier językowych, które sprawiają, 
że angielscy studenci z pewnością rza-
dziej będą odwiedzać naszą Uczelnię niż 
Polacy uniwersytet w Wolverhampton, 
kontakt z polskim ośrodkiem może być 
korzystny również dla tamtejszej szkoły. 
Z kolei nasi studenci, którzy odwiedzaliby 
partnerską uczelnię – poza zdobyciem ko-
lejnych doświadczeń czy podnoszeniem 
kompetencji językowych, zyskiwaliby 
możliwość korzystania z bardzo szerokiej 
oferty edukacyjnej i znakomitego zaple-
cza technicznego. Dlatego też, jeśli tylko 
podpisana zostanie ostatecznie umowa 
Socrates/Erasmus pomiędzy Instytutem 
Kulturoznawstwa i Filozofii, a wybranymi 
kierunkami na University of Wolverhamp-
ton, należałoby dołożyć wszelkich starań, 
aby nakłonić studentów do korzystania z 
takiej możliwości. Czyż nie warto bowiem 
studiować przez semestr bądź dwa na 
bardzo dobrze funkcjonującym i świetnie 
wyposażonym tamtejszym Wydziale Hu-
manistycznym, zaś w przerwie pomiędzy 
zajęciami obejrzeć na żywo mecz piłkar-
ski z udziałem Wolverhampton Wolves? 
Tym bardziej, że z bydgoskiego Portu 
Lotniczego od lipca tego roku można do 
Birmingham dolecieć dwa razy w tygo-
dniu, a rejs trwa tylko dwie godziny. Po-
tem przesiadka na pociąg i po kilkunastu 
minutach stoi się już w centrum Wolver-
hampton – na Victoria Street, skąd na 
uniwersytecki kampus przysłowiowy „rzut 
beretem”.

  Mariusz Guzek
Adam Grzeliński
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Mariusz Guzek w studio telewizyjnym
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Podczas przerwy wakacyjnej studenci 
odpoczywają, jednak APK nie mar-
nuje lata na klasyczne leniuchowanie 
tudzież nicnierobienie. Oprócz serii 
imprez (w tym jednej w kultowo-legen-
darnej, przeznaczonej już do rozbiórki 
Kaskadzie) zorganizowaliśmy, razem 
z Fundacją Art-House, Międzynarodo-
wą Letnią Szkołę Reportażu i Doku-
mentu Telewizyjnego. Była to już trze-
cia edycja warsztatów, ale pierwsza w 
takim wymiarze. Po raz pierwszy za-
jęcia poprowadził zagraniczny twórca, 
nominowany do Nagrody Silver Club, 
wykładowca Central St Martins Colle-

ge of Art & Design – Mark Aitken. Ponadto 
odbyły się warsztaty fotograficzne Stowa-
rzyszenia „Juvenkracja” oraz wernisaże: 
fotografii Włodzimierza Sassa – „Przyroda 
kubańska”, grafiki dr. Zdzisława Mackiewi-
cza - w ramach prezentacji „Szklarnia” oraz 
batiku Doroty Pytel - „Kolory parków”.
Co będzie jesienią w APK? Na początku 
października rozpocznie się kolejna edycja 
festiwalu dla kobiet - PROGRESSteron, 
współorganizowanego przez Pracownię 
Rozwoju Osobistego Spinka. W jego or-
ganizację  zaangażowała się Akademicka 
Przestrzeń Kulturalna, przygotowując cykl 

imprez towarzyszących (nie tylko dla kobiet) 
pod hasłem „Kobieta i sztuka”. 
3 października o godz. 20:00 w sali wido-
wiskowej odbędzie się koncert „Odrobina 
dziewczyny na co dzień - piosenki z Kaba-
retu Starszych Panów”. Zachęcamy do spę-
dzenia czasu przy kawie i delektowania się 
niuansami relacji damsko-męskich, uchwy-
conych w piosenkach autorstwa Jeremiego 
Przybory i Jerzego Wasowskiego. Wokali-
stom akompaniować będzie zespół Michała 
Maciudzińskiego MMQ z gościnnym udzia-
łem m.in. Wojtka Pilwińskiego. 
Po koncercie Muzeum Fotografii zaprasza 
do atelier na akcję „Autoportrety Kobiet”. 
Każda z pań będzie miała możliwość stwo-
rzenia własnego autoportretu, ukazania sie-
bie w taki sposób, w jaki sama siebie naj-
bardziej akceptuje (dozwolone są wszelkie 
stroje, makijaże itp.). Po sesji będzie można 
zakupić uwiecznione portrety w ozdobnych 
ramkach. Ponadto przewidziane są dodat-
kowe atrakcje. 
Kolejnego dnia, w sobotę o godz. 19:30, w 
sali widowiskowej Fundacja ART-HOUSE, 
organizator jedynego w Europie, bydgo-
skiego festiwalu reportażu telewizyjnego 
CAMERA OBSCURA, zaprasza na pokaz 
reportaży pt. „Kobiety o kobietach”. Zgod-

nie z hasłem 5. edycji festiwalu „Zajrzyj do 
środka, poznaj rzeczywistość!” zachęcamy 
do podróży, w której naszymi przewodnicz-
kami będą kobiety: reporterki i bohaterki 
reportaży. Przyjrzyjmy się bliżej kobiecej 
części świata podczas tego unikatowego 
prologu CAMERA OBSCURA 2008 w APK. 
Czas trwania seansu: 60 min. (3-4 repor-
taże).  

17 października Akademicka Przestrzeń 
Kulturalna rozpocznie podbój klubowych 
parkietów grodu Kopernika. W ten dzień w 
Toruniu odbędzie się Długi Clubbing orga-
nizowany przez Stowarzyszenie „Klubowa”, 
w ramach którego powstanie scena APK w 
legendarnym klubie ArtCafe. Z tej okazji 
swój set zagra gość specjalny, importowa-
ny z Londynu dj Reckless, który jest jedną z 
największych gwiazd odrodzonej brytyjskiej 
sceny nurave i jednym z najważniejszych 
promotorów tego gatunku na świecie. 
Współpracuje z najważniejszymi wydawnic-
twami, posiada własne – Uppacutz, jest po-
nadto twórcą portalu www.nu-rave.com. Na 
imprezie zagra również dj Oblivion, łódzki 
promotor, współwłaściciel szwajcarsko-an-
gielskiej wytwórni Buzzbee Recordings, 
www.buzzbee-recordings.co.uk, oraz repre-
zentanci bydgosko-toruńskiej sceny Erase, 
Prove Correct oraz Screwball.

Pod koniec października odbędzie się ko-
lejna, szósta już edycja Bydgoszcz Jazz 
Festival (22-26 października 2008 r.), która 
oczywiście i tym razem nie może się odbyć 
bez dnia akademickiego, zapowiedzianego 
na sobotę 25 października. Tym razem na 
tropy jazzu złoży się kilka pasjonujących 
części. Pierwszą z nich będą warsztaty gi-
tarowe, które od godziny 11.00 poprowadzi 
Jarosław Śmietana - najwybitniejszy polski 
gitarzysta jazzowy, rewelacyjny kompozytor 
i aranżer (według krytyków i fanów od pra-
wie 30 lat pierwsza gitara, nie tylko w Pol-
sce). Do Akademickiej Przestrzeni Kultural-
nej zapraszamy nie tylko miłośników jazzu. 

Jesień w APK
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Zespół Sandaless powstał w styczniu `97 
w Ełku. Jego obecny skład ukształtował 
się w kwietniu 2006 i tworzą go: Krzysztof 
Laszkowski (gitara i wokal); Rafał Ponia-
towski (gitara); Rafał Lemieszko (bas), 
Piotr Mikulski (perkusja).
Przez 11 lat swojego istnienia Sandaless 
zdążyli zagrać wiele koncertów w Polsce i 
za granicą (Rosja, Niemcy); uczestniczy-
li też w znanych krajowych festiwalach 
rockowych - Hunter Fest, Jarocin, Magia 
Rocka, Kierunek Olsztyn. W maju 2006 
zespół wszedł do studia i nagrał ep’kę 
“Droga”, która spotkała się z bardzo do-
brym przyjęciem słuchaczy.
Panowie z Sandaless tworzą niezwykłe 
dźwięki, umiejętnie mieszając ciężki rock z 
elementami reggae. „W naszych utworach 
wyrażamy emocje, na “Drodze” odnaj-
dziemy gniew, żal, śmierć i strach, jest też 
pragnienie miłości oraz nadzieja” - mówią 

autorzy. Mocnym punktem zespołu jest 
charyzmatyczny wokalista, z charaktery-
stycznym, potężnym głosem, który już dziś 
jest mocno rozpoznawalny na krajowej 
scenie. Sandaless pracują teraz nad swoją 
pierwszą płytą długogrającą, która nieba-
wem ukaże się na półkach sklepowych.
Są między innymi:
- laureatami Malborskich Przeglądów Mu-
zycznych 2005,
- zdobywcami Grand Prix Międzynaro-
dowego Festiwalu Rockowego Kierunek 
Olsztyn 2006,
- laureatami Młodych Wilków - W-wa 2007
- zdobywcami II wyróżnienia na  45 
K.F.P.P. Opole 2008 - Debiuty.
Z utworem „xxx” zostali zaproszeni na 
składankę Piotra Kaczkowskiego Mini-
max 4pl. 
Więcej o zespole na oficjalnej stronie 
http://www.myspace.com/sandaless.  

APK poleca: 

 SANDALESS

Zgodnie z tradycją oprócz koncertu odbę-
dzie się również wernisaż Fotografii (godz. 
17.00 – Muzeum Fotografii), tym razem 
autorstwa muzyka Grzegorza Nadolnego 
- kompozytora, wszechstronnego basisty, 
który ma wiele innych interesujących pasji. 
Jedną z nich jest fotografia. Pisze o niej: 
Praca muzyka związana jest z wyjazdami. 
Daje to niesłychaną okazję do poznawania 
świata. Zwiedzając, „przy okazji” miałem 
doskonałą możliwość realizacji swojej innej 
pasji, a mianowicie fotografii. Miałem szczę-
ście być w najdalszych i najbardziej egzo-
tycznych miejscach świata. Skupiałem się 
głównie na ludzkich twarzach, które moim 
zdaniem w najbardziej autentyczny sposób 
oddają emocje i atmosferę miejsca. Byłem 
zapraszany do domów fotografowanych 
osób, częstowany posiłkiem, zapraszany 
na kawę lub inne napoje i lokalne używki, 
ale również odganiany jak natręt, naciągany 
na zapłatę za wykonane zdjęcie, wyzywany, 
szarpany, napadnięty. Chodziłem głównie 
po miejscach, które nie są uznawane za 
główne atrakcje turystyczne. 
Zwieńczeniem poszukiwań jazzowych bę-
dzie wieczorny koncert (godz. 18.00 – sala 
widowiskowa) zespołu Soul Essence Qu-
artet w składzie Szymon Łukowski, Michał 
Szlempo, Paweł Urowski oraz Dawid Fortu-
na. Zapraszamy do zapoznania się z twór-
czością zespołu: www.myspace.com/so-
ulessencequartet. 
Wszystkich studentów zainteresowanych 
wolontariatem przy festiwalu prosimy o zgło-
szenia na adres apk@byd.pl.

Wymienione wydarzenia to tylko frag-
ment tego, co się będzie działo tej, zno-
wu gorącej, jesieni w APK. Po więcej in-
formacji zapraszamy na oficjalną stronę  
www.apk.byd.pl. Jeżeli macie pytania, z 
chęcią na nie odpowiemy, wystarczy napi-
sać na adres apk@byd.pl.   

Serdecznie zapraszamy 
Agnieszka Puza i Marek Szpak

dj Reckless
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Współczesna ewolucja humani-
stycznych metod obszarów nauko-
wej penetracji wskazuje, że zmie-
rzają one w kierunku badań nad 
kulturą, tożsamością, komunikowa-
niem oraz różnego rodzaju media-
mi. Nie sposób prowadzić badań 
nad procesami identyfikacyjnymi, 
nie uwzględniając kontekstu kultu-
rowego i roli mediów, słowem kultu-
ry medialnej. 
W związku z tym, że Wyższa Szko-
ła Gospodarki staje się uczelnią 
o coraz bardziej zróżnicowanym 
profilu kształcenia, w którym obok 
kierunków związanych z turystyką, 

geografią rozwijają się kierunki społecz-
ne, ekonomiczne i humanistyczne, zaist-
niała możliwość rozwoju badań nauko-
wych łączących problematykę kulturową 
i komunikacji społecznej na tle przemian 
gospodarczych. Służyć temu będzie Cen-
trum Kultury Medialnej (CKM), którego 
powstanie jest konsekwencją wcześniej-
szych inicjatyw naukowych, kulturalnych i 
organizacyjnych WSG. 
Instytut Kulturoznawstwa i Filozofii od 
początku swojego istnienia (jako Katedra 
Kulturoznawstwa od 2005 roku) realizował 
projekty badawcze dotyczące zjawisk kul-
turowych, tożsamości oraz funkcjonowa-
nia mediów. Inicjatywa, do której można 
się wprost odwołać, to międzynarodowy 
projekt „Narody sąsiadujące w Europie. 
Wzajemne postrzeganie a tożsamość 
narodowa w przeszłości i teraźniejszości” 
zainspirowany i zrealizowany w Instytucie 
we współpracy z socjologami Uniwersy-
tetu Johanna Wolfganga Goethego we 
Frankfurcie nad Menem. W projekcie 
znalazły także swoje odzwierciedlenie 
wyniki badań w sferze tożsamości oraz 

roli mediów we współczesnej kulturze. 
Utworzenie i znakomite funkcjonowanie 
Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej z 
Muzeum Fotografii dało mocne podstawy 
do utworzenia Centrum. 
Działaniom kulturalnym na dużą skalę w 
ramach szkoły wyższej powinna w natu-
ralny sposób towarzyszyć refleksja nauko-
wa. Współpraca WSG z Fundacją ART-
-HOUSE i Międzynarodowym Festiwalem 
Camera Obscura doprowadziła do utwo-
rzenia Ośrodka badań nad reportażem i 
dokumentem telewizyjnym. Jego kontak-
ty z naukowym środowiskiem lubelskim, 
z telewizją TVN oraz zgromadzone duże 
archiwum reportaży i dokumentów telewi-

zyjnych predestynują naszą Uczelnię do 
tworzenia ośrodka naukowego jedynego 
w swoim rodzaju w skali kraju. 
Podobny pionierski charakter ma Ośro-
dek Badań nad Historią i Dziedzictwem 
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Euro-
pa. Dotychczas nie powstał w Polsce 
ośrodek zajmujący się badaniem boga-
tej spuścizny po tym najważniejszym 
medium w najnowszej historii naszego 
kraju. Instytut Kulturoznawstwa i Filozo-
fii zorganizował dwa seminaria na temat 
roli i dziedzictwa RP RWE z udziałem dr. 
Witolda Pronobisa, długoletniego dzien-
nikarza i redaktora tej rozgłośni. Wokół 
tej inicjatywy skupione zostało grono na-
ukowców z WSG, Archiwum Państwo-
wego w Bydgoszczy i Instytutu Pamięci 
Narodowej w Bydgoszczy. Nawiązano 
także stałą współpracę z naukowcami 
z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz z 
radiem Pomorza i Kujaw, na antenie 
którego ukazało się już kilka audycji na 
interesujący nas temat. Centrum Kul-
tury Medialnej WSG było współorgani-
zatorem międzynarodowej konferencji 

naukowej „Etyka w mediach w dobie 
globalizacji, wyzwania i zagrożenia”, 
która miała miejsce 7 maja 2008 r. w 
Bydgoszczy. Odbyło się również spo-
tkanie z Giuseppe Scottim, sekretarzem 
Papieskiej Rady ds. Środków Społecz-
nego Przekazu o współpracy Kościoła 
katolickiego z mediami. W Ośrodku Ba-
dań nad RP RWE przygotowywane są 
dalsze publikacje na temat funkcjonowa-
nia RP RWE. Dr M.Chamot przygotował 
artykuł dla „Przeglądu Bydgoskiego” pt. 
„Polish Independent Press Unit w Radiu 
Wolna Europa“. Planowana jest duża, 
retrospektywna wystawa o Rozgłośni 
Polskiej RWE, pierwsza tego typu w Pol-
sce. W tym celu nawiązano kontakt ze 
środowiskiem redaktorów i dziennikarzy 
RWE z byłym dyrektorem tej rozgłośni 
dr. Zdzisławem Najderem na czele. 
Centrum Kultury Medialnej w swych ogól-
nych założeniach koordynować ma reflek-
sję i przedsięwzięcia pracowników nauko-
wo-dydaktycznych z różnych kierunków 
naszej Uczelni, jak i ośrodków akademic-
kich z całej Polski oraz różnych instytucji 
o zasięgu krajowym i europejskim, zwią-
zanych z szeroko pojętą kulturą medialną. 
Szczegółowa tematyka badawcza oraz 
popularyzatorska realizowana będzie w 
ramach trzech ośrodków: Ośrodek Badań 
nad Historią i Dziedzictwem Rozgłośni 
Polskiej Radia Wolna Europa im. Tade-
usza Nowakowskiego, Ośrodek Reporta-
żu i Dokumentu Telewizyjnego im. Ryszar-
da Kapuścińskiego, Ośrodek Badań nad 
Historią Fotografii Regionu Kujawsko-Po-
morskiego. Centrum Kultury Medialnej, 
jako jednostka międzywydziałowa WSG, 
zamierza realizować swe cele we współ-
pracy z Instytutem Kulturoznawstwa i Fi-
lozofii, Instytutem Socjologii, Akademicką 
Przestrzenią Kulturalną, Muzeum Fotogra-
fii, Europe Direct, Centrum Europejskim, 
Centrum Współpracy z Zagranicą. 
Najważniejsze cele CKM to: koordyna-
cja badań krajowych nad historią i dzie-
dzictwem RP RWE, koordynacja badań 
z zakresu reportażu i dokumentu telewi-
zyjnego, tworzenie własnego archiwum 
reportażu i dokumentu telewizyjnego, 
tworzenie własnej biblioteki historii i dzie-
dzictwa RP RWE, wspomaganie Muzeum 
Fotografii w badaniach na historią foto-
grafii, opracowanie słownika fotografów 
regionu kujawsko-pomorskiego, orga-
nizowanie własnych konferencji nauko-
wych o krajowym i międzynarodowym 
charakterze, upowszechnianie edukacji 
w zakresie kultury medialnej i dziedzic-
twa kulturowego, współpraca z innymi 
centrami badawczymi, fundacjami, sto-
warzyszeniami oraz osobami prawnymi i 
fizycznymi, działającymi w sferze kultury i 
mediów w kraju i za granicą.

Marek Chamot
Kontakt z Centrum Kultury Medialnej: 
Dr Marek Chamot , dyrektor CKM, 
tel. 510265135, m.chamot@byd.pl, 
Lic. Alina Kołaczyk, sekretarz CKM, 
aesj@wp.pl

Bydgoskie Centrum 
Kultury Medialnej

Spotkanie przedstawicieli Centrum Kultury Medialnej WSG z Giuseppe Scottim, sekretarzem Papieskiej Rady ds. Środków 
Społecznego Przekazu
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STUDIA 
PODYPLOMOWE 

- KURSY -
- SZKOLENIA - 

- CERTYFIKATY -
Centrum Kształcenia Podyplomo-
wego i Szkoleń WSG prowadzi 
szeroką działalność szkoleniową 
i edukacyjną przeznaczoną dla 
różnych gałęzi gospodarki i bizne-
su, uczestnicząc także w procesie 
profesjonalizacji kadr administracji 
publicznej. 
Z Centrum współpracują wybitni 
specjaliści, praktycy oraz teore-
tycy - wykładowcy wielu renomo-
wanych uczelni, osoby pełniące 
wysokie funkcje w firmach i jed-
nostkach publicznych. 

• Studia podyplomowe 2008/2009 
- Nowości: Studia Europejskie, 
Dziennikarstwo, Interaktywne 
Formy w Rozrywce i Reklamie, 
Giełda i Inwestycje na Rynku Ka-
pitałowym, Zarządzanie w Orga-
nizacjach Pozarządowych, Bez-
pieczeństwo Międzynarodowe, 
Dziennikarstwo, Artterapia – Sztu-
ka w Edukacji i Praktyce Spo-
łecznej, Akademia Trenera, Euro-
marketing, Zarządzanie Ochroną 
Zdrowia, 

www.podyplomowe.byd.pl

• Centrum Szkoleń i Certyfikacji 
2008/2009: m.in.: Akademia Re-
zydentów/Animatorów w Egipcie, 
Akademia Kulinarna WSG Kurta 
Schellera, Kurs pilota wycieczek, 
Kurs barmański, kelnerski, Kursy 
instruktorskie – fitness, narciar-
stwa zjazdowego i snowboardu, 
kajakarstwa, kursy biznesowe, 
menedżerskie, EDC*L itp. 
Nowości: Certyfikat EBC*L – po-
twierdzający wiedzę ekonomiczną 
i kompetencje biznesowe uznawa-
ne w krajach UE, kurs autoprezen-
tacji, kurs „zrealizuj film komórką”, 
kurs kreatywności, kurs montażu 
filmowego, kurs operatora kame-
ry, kurs prezentera TV, kurs repor-
tażu TV, kurs zostań dj’em

www.certyfikaty.wsg.byd.pl

• Szkoła Języków Obcych 2008/
2009 – patrz obok

Marzena Bogdanowicz

Z kursów językowych, prowadzonych 
przez Szkołę Języków Obcych (SzJO) 
WSG, poza studentami naszej Uczelni 
korzystają pracownicy bydgoskich firm, 
m.in. Izby Skarbowej, GCB Centrostal 
Bydgoszcz, Polskiego Towarzystwa Eko-
nomicznego, Orion S.C., Neupack Pol-
ska, pracownicy i studenci Uniwersytetu 
im. Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetu 
Technologiczno-Przyrodniczego oraz 
członkowie bydgoskiego Rotary Club.

Na ofertę Szkoły składa się aż 19 języków 
(angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, 
włoski, grecki, hiszpański, japoński, chiń-
ski, arabski, czeski, serbski, chorwacki, 
białoruski, ukraiński, suahili, łaciński, pol-
ski dla obcokrajowców oraz język migowy) 
na różnych poziomach zaawansowania i w 
różnych kategoriach kursów – ogólnojęzy-
kowych, branżowych i certyfikacyjnych.

Szkoła Języków Obcych WSG jest – jako 
jedyna w regionie – Licencjonowanym 
Ośrodkiem Egzaminacyjnym TELC (eu-
ropejski egzamin językowy, stworzony w 
oparciu o Europejski System Opisu Kształ-
cenia Językowego Rady Europy) z upraw-
nieniami do organizowania egzaminów 
z 9 języków: angielskiego, niemieckiego, 
hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, 
portugalskiego, rosyjskiego, czeskiego i 
tureckiego. Ten oficjalny certyfikat UE jest 
uznawany przez instytucje we wszystkich 
krajach Wspólnoty.

W SzJO można zdobyć również certyfika-
ty międzynarodowe z języka angielskiego: 
BEC (Business English Certificate) Vanta-
ge, Higher oraz EfB (English for Business 
– egzamin Londyńskiej Izby Przemysło-
wo-Handlowej LCCI IQ) oraz szwajcarski 
certyfikat ACCUEIL – w zakresie turystyki 
i hotelarstwa.
Na miłośników języka rosyjskiego czekają 
dwutygodniowe kursy językowe w Pań-
stwowym Instytucie Języka Rosyjskiego 
im. Puszkina w Moskwie, urozmaicone bo-
gatym programem kulturalno–turystycznym 
(Moskwa, Sankt Petersburg), połączone z 
możliwością uzyskania prestiżowego cer-
tyfikatu międzynarodowego. Tylko w tym 
roku 12 słuchaczy kursów w Moskwie stało 
się szczęśliwymi posiadaczami certyfika-
tów Instytutu Puszkina z języka ogólnego i 
biznesowego na poziomie B2 i C1. 
Warto podkreślić, że egzaminy TELC z ję-
zyka rosyjskiego na poziomie B2 i C1 oraz 
BEC (angielski w biznesie) na poziomach 
B2 i C1 zdaje pomyślnie (w większości z 
najlepszymi ocenami) 100% słuchaczy!
Dodajmy, że od niedawna przedsiębiorstwa 
i instytucje bydgoskie korzystają z utwo-
rzonego przez SzJO Centrum Tłumaczeń 
Specjalistycznych, oferującego tłumacze-
nia pisemne (w tym przysięgłe) i ustne z 
większości języków.
  Irena Kudlińska

Słuchacze mówią o kursach:

Pracownicy naszej Firmy korzystają z kur-
sów języka angielskiego i niemieckiego. Je-
steśmy zadowoleni ze świadczonych usług 
i profesjonalnego przygotowania lektorów, 
którzy wykorzystują wiele ciekawych i róż-
norodnych form i metod nauczania, aby do-
trzeć do każdego słuchacza w indywidualny 
sposób.

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy 
Neupack Polska Sp. z o.o.

  Michał Thomas

Dla miłośników języka i kultury greckiej to 
jedyna w Bydgoszczy i okolicach możliwość 
obcowania z językiem, trudnym, ale też fa-
scynującym. Grecja jest pięknym krajem, 
warto ją odwiedzać, a znajomość, choćby 
podstawowa, języka pozwala na zbliżenie 
się do mieszkańców, otwiera wiele niedo-
stępnych zazwyczaj drzwi. 
  Agnieszka Banicka

Podczas „english five o’clock” nacisk poło-
żony jest na zaangażowanie kursantów w 
proces zdobywania nowych kompetencji 
językowych. Stwarzane są sytuacje sprzy-
jające samodzielnemu myśleniu, uczeniu 
się przez dyskusję z wykorzystaniem dyna-
miki grupy. To wszystko odbywa się w od-
powiednim klimacie: empatii i postrzegania 
nauki języka angielskiego z perspektywy 
studenta. 

Wojciech Lewandowski

Kultura Japonii, a w szczególności jej no-
woczesny nurt z lat siedemdziesiątych XX 
wieku, zafascynował mnie na tyle, że posta-
nowiłam uczyć się języka japońskiego. Kurs 
prowadzony jest przez rodowitą Japonkę, 
co bardzo ułatwia odbiór i zrozumienie ję-
zyka, wcale nie tak trudnego, jak by mogło 
się wydawać. Na razie uczę się języka dla 
samej przyjemności, ale z pewnością, gdy 
tylko nadarzy się okazja, spróbuję wykorzy-
stać zdobyte umiejętności w praktyce. 
   Agata Piłat

Nasi pracownicy dwukrotnie wzięli udział w 
kursach, organizowanych przez SzJO WSG. 
Na szczególną uwagę zasługują skuteczne 
metody i wysoki poziom nauczania, umożli-
wiający przystąpienie do egzaminu B2.

GCB CENTROSTAL – BYDGOSZCZ S.A.
  Zarząd i pracownicy

Decyzję o kontynuowaniu nauki języka ro-
syjskiego podjęłam ze względu na bardzo 
dobrego lektora, który jest wymagający, 
lubi swoich uczniów i potrafi zmotywować 
ich do nauki. Kurs języka biznesowego zo-
stał przeprowadzony na poziomie umożli-
wiającym przystąpienie do egzaminu B2. 
Uważam, że ze względu na rozwój współ-
pracy gospodarczej Polski z krajami WNP 
znajomość języka rosyjskiego jest bardzo 
przydatna. Dziś mogę stwierdzić, że dobrze 
znam ten język.

Mariola Bander  - uczestniczka  
kolejnego kursu języka rosyjskiego

JĘZYKI nie tak obce
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Trzy lata temu JULIA HAYDUCHOK 
przyjechała, jako jedna z pierw-
szych z Ukrainy, na studia w WSG 
w Bydgoszczy. Dziś jest absolwent-
ką z dyplomem licencjata na kierun-
ku „turystyka i rozwój”, specjalność 

- „zarządzanie turystyką i hotelarstwo”, 
specjalizacja – „kompetencje językowe w 
turystyce”:

- Jak się czujesz jako absolwentka WSG?
- Jestem bardzo szczęśliwa. Po zdanych 
egzaminach i obronie pracy licencjackiej 
z uśmiechem na twarzy wracam na wa-
kacje do Lwowa - do domu. Już nie mogę 
się doczekać spotkania z najbliższymi. 

- Dlaczego wybrałaś studia wła-
śnie w Polsce?
- Całkiem przypadkiem, chociaż 
podobno przypadków nie ma… 
Delegacja z WSG odwiedziła li-
ceum, w którym się uczyłam we 
Lwowie. Oferta nauki w Bydgosz-
czy bardzo mnie zainteresowała i 
postanowiłam spróbować swoich 
sił właśnie tutaj. 

- Jak poradziłaś sobie z językiem 
polskim?
- Na początku z pewnością nie 
było łatwo, ale gdy zamieszka-
łam w akademiku i miałam bez-
pośredni kontakt z językiem, było 
coraz lepiej. 

- Czy masz polskie pochodze-
nie?
- Wiele osób mnie o to pyta. Je-
stem rodowitą Ukrainką, tam się 
urodziłam i tam są moje korze-
nie.

- Co sądzisz o studiach w Polsce, 
czy warto było studiować tutaj?

- Oczywiście, dzięki temu miałam moż-
liwość spotkać wielu ciekawych i war-
tościowych ludzi, poznać kulturę oraz 
nauczyć się języka. Studia spełniły moje 
oczekiwania, przedmioty były bardzo cie-
kawe, a Uczelnia jest bardzo przyjazna 
studentom. Otrzymałam dużo wsparcia i 
opieki jako cudzoziemka. 

- Jak oceniasz życie studenckie w Byd-
goszczy?
- Hm… myślę, że na dobrą czwórkę.

- Masz tu polskich przyjaciół?
- Oczywiście, przez 3 lata pobytu nazbie-
rało się ich troszkę. Co więcej, są to trwa-
łe przyjaźnie, kilkoro z przyjaciół odwie-

dziło mnie podczas wakacji na Ukrainie. 
Chciałabym zresztą podkreślić, że wiel-
ką zaletą Polaków jest ich gościnność, 
otwartość oraz przyjazne nastawienie do 
cudzoziemców. Tak bynajmniej było w 
moim przypadku.

- Udało ci się poznać Polskę?
- Tak, aczkolwiek nie byłam jeszcze wszę-
dzie tam, gdzie bym chciała. Ale wszystko 
jeszcze przede mną… Na razie odwie-
dziłam między innymi Warszawę, Lublin, 
Zakopane… Najbardziej podobał mi się 
Toruń. 

- A najmniej?
- Najmniej na pewno odpowiadały mi pro-
blemy administracyjne związane z wyda-
niem dokumentów, takich jak karta poby-
tu oraz wiza. Niestety wciąż jest bardzo 
dużo biurokracji. 

- Wiem, że poza bardzo dobrymi wynika-
mi w nauce możesz pochwalić się innymi 

osiągnięciami …
- Wzięłam udział w „Grze w przed-
siębiorstwo”. Zespół, którego byłam 
członkiem, zajął I miejsce. Poza tym 
uczestniczyłam w licznych warszta-
tach, m.in. „Trzy kroki do kariery”, 
„Jak osiągnąć sukces”, ukończy-
łam szkolenie z NLP, a także kurs 
instruktora fitness. W czasie ferii zi-
mowych reprezentowałam Uczelnię 
w Mistrzostwach Polski Szkół Wyż-
szych w narciarstwie zjazdowym. 

- Plany na najbliższą przyszłość? 
- Zamierzam kontynuować naukę 
na studiach magisterskich w WSG i 
dalej doskonalić moje umiejętności 
językowe. 

- Czy chciałabyś zostać w Polsce na 
dłużej?
- Hm… Trudno jednoznacznie od-
powiedzieć, bo na Ukrainie jest mój 
dom rodzinny, a w Polsce są lepsze 
perspektywy rozwoju, nauki, pracy i, 
oczywiście, to tu są moi serdeczni 
przyjaciele. 
     
 rozmawiała Joanna Kaczmarek

Najlepszy krasomówca w języku angielskim
Minęło 10 lat od podpisania umowy o współpracę pomiędzy zaprzyjaźnionymi miastami – szkockim Perth i Bydgoszczą. Z tej oka-
zji odbyło się szereg imprez. Jedną z nich był konkurs krasomówczy w języku angielskim pt. „Poland – Scotland, New Horizons 
– New Frontiers”, zorganizowany przez NKJO oraz Towarzystwo Przyjaciół Miasta Perth w Bydgoszczy (prezesem jest mgr Jan 
Słowiński).
Jeśli myślimy o Szkocji i zastanawiamy się, co mogłoby być jej symbolem, jednym z pierwszych pomysłów jest charakterystyczna 
część tradycyjnego męskiego stroju – kilt w „szkocką kratę” tzw. tartan.
Do XIX w. odpowiednie wzory były związane raczej z regionami. Dopiero później zaczęto kojarzyć je z odpowiednimi rodami i 
grupami etnicznymi. Dla Szkotów nobilitacją stało się posiadanie własnego, zarejestrowanego wzoru.
Polacy zamieszkali w tej części świata, stanowiąc liczną grupę społeczną, doczekali się również własnego tartanu. Jego wzorzec 
łączy polskie barwy narodowe: biel i czerwień z ciemnoniebieskim – symbolizującym Szkocję. Jeśli więc zobaczymy mężczyznę 
w trójkolorowym kilcie w biało-czerwono-niebieską kratę, to znaczy, że spotkaliśmy Polonusa.
Takie ciekawe informacje zebrał i przekazał Piotr Benenowski – student I roku ekonomii (specjalizacja „język angielski w gospo-
darce”), który we wspomnianym konkursie krasomówczym zajął I miejsce. Jego kolega z roku, Maciej Szreder zajął II miejsce. 
Opiekunem naukowym była mgr Grażyna Bednarek.

Między Lwowem 
a Bydgoszczą
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We wrześniu br. ruszył nowy projekt, orga-
nizowany przez Polskie Towarzystwo Eko-
nomiczne przy partnerstwie Wyższej Szkoły 
Gospodarki w Bydgoszczy, pt. „Przedsię-
biorczość akademicka – skuteczny trans-
fer wiedzy”. Ma on na celu promocję idei 
przedsiębiorczości akademickiej wśród stu-
dentów oraz kadry naukowej uczelni wyż-
szych w regionie kujawsko–pomorskim. 

Projekt przewiduje bezpłatne szkolenia i 
warsztaty w zakresie: 
- Zakładanie działalności gospodarczej w 
krajach UE 
- Outsourcing w praktyce 
- Innowacyjność i ochrona własności inte-
lektualnej 
- Finansowanie współpracy nauki i biznesu 
w ramach funduszy strukturalnych 

- Innowacyjność 
- PR, czyli kreowanie wizerunku firmy
- Autoprezentacja 
- Motywacje i zarządzanie zespołem 
- Coaching

Szkolenia będzie prowadziła doświadczo-
na kadra z praktyką zawodową. Ponadto, 
przez cały okres realizacji projektu plano-
wane jest świadczenie usług doradczych 
(50 h), dotyczących zakładania firm spin 
off/spin out i związanych z tym problemów.
 
Projekt przewiduje także organizację konfe-
rencji oraz spotkań branżowych, dających 
okazję do kontaktu przedstawicieli nauki i 
biznesu na wspólnym gruncie oraz szan-
sę na wymianę doświadczeń oraz praktyk 
obydwu sektorów. W spotkaniach wezmą 
udział prelegenci z całej Polski, którzy po-
dzielą się swoim doświadczeniem oraz 
osiągnięciami, inspirując uczestników szko-
leń do działania.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc 
pracownicy naukowi i studenci, chcący 
wziąć udział w szkoleniach oraz w spotka-
niach promujących przedsiębiorczość aka-
demicką proszeni są o kontakt:
Rekrutacja: Konrad Schmidt, specjalista ds. 
rekrutacji (konrad.schmidt@byd.pl)
Współpraca z firmami: Robert Lauks, ko-
ordynator ds. promocji przedsiębiorczości 
akademickiej (robert.lauks@byd.pl )

Więcej informacji - na stronie: www.pastw.
byd.pl, www.przedsiebiorczoscakademicka.
byd.pl oraz w siedzibie Biura Karier WSG w 
Bydgoszczy (budynek G). 

Robert Lauks, Konrad Schmidt

Od kilku już lat studenci WSG zmagają 
się o palmę pierwszeństwa w „Grze w 
przedsiębiorstwo”, przeniesionej na nasz 
grunt z Francji dzięki współpracy naszej 
Uczelni z Uniwersytetem Le Mirail w Tu-
luzie. W tym roku, po raz pierwszy, po eli-
minacjach instytutowych, uczelnianych i 
regionalnych, Gra toczyła się na szczeblu 
międzynarodowym. 
W „University of Economy (WSG) Byd-
goszcz Entrepreneur Cup” wzięło udział, 
poza naszą reprezentacją, trzynaście 
zespołów z następujących uczelni: Hoch-
schule Heilbronn (Niemcy), Vysoka Skola 
Politechnicka Jihlava (Czechy), Laurea 
University of Applied Sciences (Finlan-
dia), Vilnius Law and Business College 
(Litwa), Hotel Management School Ma-
astricht (Holandia) oraz Transport and Te-
lecommunication Institute Riga (Łotwa). 
Honorowy patronat nad imprezą objął pre-
zydent Bydgoszczy, Konstanty Dombro-
wicz, który powiedział: „Ufam, że zdobyta 
wiedza owocować będzie w przyszłości 
pozyskaniem umiejętności strategicznego 
myślenia, wyciągania trafnych wniosków, 
jak również chęcią uczestnictwa w życiu 
gospodarczym oraz wskazywania na per-
spektywy jego sprawnego rozwoju.”
W tegorocznej edycji Gry problem został 
sformułowany przez Fundację Romualdo 
del Bianco z Florencji (Włochy). Zadaniem 
studentów było zaproponowanie zmian w 
funkcjonowaniu programu Degree & Pro-
fession. Program ten, wprowadzony w ży-
cie przez Fundację, pomimo znacznych 
nakładów finansowych oraz organizacyj-
nych przynosi bardzo skromne rezultaty.

Zwycięstwo w Grze 
odniósł zespół Ho-
tel Management 
School Maastricht 
(Holandia), który 
zaprezentuje wyni-
ki swojej pracy we 
Florencji w czasie 
Festiwalu programu 
Degree & Profes-
sion w listopadzie 
2008.
„Gra w przedsiębior-
stwo” jest innowa-
cyjnym pomysłem 
na zmianę sposobu 
nauczania przed-
siębiorczości szkoły 
wyższej. Jej celem 
jest kształtowanie 
umiejętności stu-
dentów w zakresie: 
rozwiązywania pro-
blemów, organizacji 
pracy zespołu pod 
presją czasu i pu-
blicznej prezentacji. Organizatorzy liczą 
przede wszystkim na dostrzeżenie jej 
znaczenia przez przedsiębiorców, którzy 
angażując się w kolejne etapy przedsię-
wzięcia wyszukują swoich przyszłych 
pracowników oraz otrzymują mnóstwo 
ciekawych rozwiązań. Pracodawcy, obec-
ni podczas konkursu, mogą obserwować, 
jak studenci rozwiązują problemy firmy, 
jak dzielą między sobą obowiązki, jak in-
nowacyjne pomysły proponują. Dzięki ta-
kiemu rozwiązaniu firma, przygotowująca 

wraz z organizatorami zadanie konkurso-
we, może wybrać dobry zespół studentów, 
którzy zrealizują wybrane przedsięwzięcie 
w realnych warunkach biznesowych.
Całe przedsięwzięcie odbywa się na 
Platformie Ośrodka Nowych Technolo-
gii Edukacyjnych, co stwarza olbrzymie 
możliwości przeprowadzania Gry wśród 
nieograniczonej liczby studentów WSG 
oraz zagranicznych partnerów.

Zapraszamy na stronę internetową: 
www.gwp.wsg.byd.pl

Zespół ds. GWP WSG

BIZNESOWE GRY
SYMULACYJNE
(Start-up... start the game)
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Zwycięski zespół z Holandii

Zapraszamy
przedsiębiorczych!
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Do tej wyprawy przy-
gotowywaliśmy się 
prawie dwa lata. 
Szczepionki, potrzeb-
ne wizy, tłumaczenia 
dokumentów, wresz-
cie dziesiątki maili i 
rozmów telefonicz-
nych. Wszystko po to, 
by ruszyć w cztero-
miesięczną delegację, 
której celem, poza 
zwiedzeniem i odkry-
ciem kontynentu au-
stralijskiego, miała być 
pomoc w organizacji 
Światowych Dni Mło-
dzieży „Sydney WYD 

2008” oraz nawiązanie kon-
taktów z ośrodkami i pla-
cówkami polonijnymi.

SYDNEY
W Polsce rozpoczynał się 
słoneczny maj, gdy my po 
26 godzinach lotu wylądo-
waliśmy w cudownym, jednak czekają-
cym na australijską zimę Sydney. 
Pierwsze wrażenie: „wszystko ogrom-
ne!” – budynki, wieżowce, auta, drzewa, 
nawet, ludzie wydawali się więksi, wyżsi. 
Pełni entuzjazmu od razu zabraliśmy się 
do zwiedzania owianych światową sławą 
miejsc. To właśnie dzięki nim w prawie 
pięciomilionowym Sydney można na-
prawdę poczuć się wyjątkowo. Oglądając 
słynną sydneyowską Operę, z jej białym 
dachem, udaliśmy się na most Harbour 
Bridge, który szerokim łukiem żelaznej 
konstrukcji zdaje się wytyczać na niebie 
nowe kierunki ludzkiej myśli i techniki. 
Podczas zwiedzania najstarszej dzielnicy 
miasta The Rocks (skały) nie mogliśmy 
pominąć Muzeum Sztuki i Dziedzictwa 
Aborygenów, dowodzącego, że Australia 
to kontynent niezwykle bogaty kulturowo.

CERTIFICATE IN BUSINESS
Już w drugim tygodniu naszego pobytu 
staliśmy się studentami jednego z au-
stralijskich college’ów: „Academies of 
Australasia”. Studiując „Certificate IV in 
Business”, co było odpowiednikiem na-
szych studiów podyplomowych z zakresu 
ekonomii, stwierdziliśmy, że w Austra-
lii nie jest wcale trudniej pod względem 
nauki. Grono pedagogiczne okazało się 
być bardzo miłe i przyjęło nas, Europej-
czyków bardzo ciepło. Z ust nauczycieli, 
którzy prowadzili najtrudniejsze zajęcia z 
przedmiotów takich jak: Sales (sprzedaż), 
Accounting (rachunkowość) wielokrotnie 
słyszeliśmy „No worries mate” (nie martw 
się). To właśnie tam, podobnie jak w USA, 
każdy student może podczas zajęć, ma-
jących formę dialogu i dyskusji, zadawać 
pytania, dążyć do zrozumienia istoty da-
nego zagadnienia, a nie tylko sztywno 
„wykuć i zapomnieć”. Jednak ciągle w 
myślach i sercu dziękowaliśmy naszym 
polskim wykładowcom za edukację. Chy-

ba dzięki temu, że na naszych polskich 
uczelniach trzeba się nieraz sporo napo-
cić, by pozaliczać kolejne egzaminy i se-
mestry, udało nam się nasze australijskie 
biznesowe kursy skończyć w trybie zero-
wym, co w efekcie dawało tylko jedena-
ście tygodni nauki. 

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
Jako Ambasada Lednicy 2000, działająca 
przy Wyższej Szkole Gospodarki, wzięli-
śmy także udział w odbywających się w 
dniach 15–21 lipca Światowych Dniach 
Młodzieży (World Youth Day Sydney 
2008). Tym, którzy nie słyszeli jeszcze 
o tych spotkaniach, przypominamy, że 
impreza została zainicjowana przez na-
szego wielkiego Rodaka Jana Pawła II 
w celu skupienia młodzieży, różniącej się 
kolorem skóry, poglądami politycznymi i 
często religijnymi. Spotkania z młodzieżą 
kontynuuje teraz papież Benedykt XVI, 
który osobiście pobłogosławił naszą flagę 
„Lednica 2000 - WSG”.
Jednakże tym, co utkwiło nam najbardziej  
w pamięci podczas całego międzynaro-
dowego spotkania, był marsz pokoju, któ-
ry przechodził przez główne ulice Sydney. 
Szło w nim ponad dwieście pięćdziesiąt 
tysięcy młodych ludzi z całego świata, 
niezwykle otwarcie przyjmowanych przez 
mieszkańców Sydney, a w szczególności 
przez pracowników „Down Town”(dzielni-
ca biurowców), którzy na odgłos bębnów i 
okrzyków rzesz studentów wybiegali tłum-
nie z biur. Nasza największa biało-czer-
wona flaga z ogromnym napisem „Byd-
goszcz” rozpoczynała pochód wszystkich 
zgromadzonych w Sydney Polaków (pra-
wie 8 tysięcy). 
Ważnym punktem Dni Młodzieży był 
„Dzień Polski”, zorganizowany przez na-
szą Ambasadę w miejscowości Maray-
ong, 40 kilometrów od Sydney. Impreza 
ta na jeden dzień skupiła przybyłych z 

kraju Polaków, po-
nad czterdzieści grup 
polonijnych z całego 
świata: m.in. z Francji, 
USA, Kanady, Nowej 
Zelandii, Niemiec oraz 
miejscową Polonię, 
która na terytorium Au-
stralii żyje i mieszka, 
często już od ponad 
pięćdziesięciu lat. W 
spotkaniu uczestni-
czyli także: konsul ge-
neralny RP Ryszard 
Sarkowicz, ks. biskup 
Jan Tomasik, prezesi 
i delegaci klubów po-
lonijnych z Ashfield, 
Brisbane, Melbourne, 
Sydney, Marayong. W 
programie znalazły się: 
przedstawienie, przy-
gotowane przez ludo-
wy zespół pieśni i tańca 
„Syrenka”, wspólny po-
częstunek, a następnie 

wielka impreza taneczna, którą w „czar-
nych” rytmach zagrał dj naszej lednickiej 
ambasady, Antek Krokowicz. 

NA KRAŃCE ŚWIATA
Po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży 
wyruszyliśmy w drogę - do Blue Mountains, 
Melbourne, Gold Coast, Brisbane, Agnus 
Water. Tam czekały na nas skaczące po 
lewej i prawej stronie autostrady kangury, 
a na leśnych parkingach śpiące na czubku 
drzew, upojone liśćmi eukaliptusa koale. 
Wreszcie wielka rafa koralowa w stanie  
Queensland, gdzie dzięki krystalicznie 
czystej wodzie i niebu można poczuć się 
naprawdę jak w raju. Po kilkudniowym po-
bycie na rafie ruszyliśmy w stronę nowe-
go państwa, nowych kultur i religii: wyspy 
Fiji. 
Pierwsze wrażenie: „żar z nieba”. Niezwy-
kły podmuch ciepłego wiatru i temperatura 
przekraczająca grubo ponad trzydzieści 
stopni zimą, piękne plaże, góry i zielone 
palmy. I wszędzie prawie kompletny brak 
turystów, bo niby kto, poza tymi z Australii, 
ma tu przylecieć? Z Europy mają za dale-
ko, a z Azji często nie dostają wiz. 
Po przywitaniu z lokalną ludnością i wy-
piciu fijiskiego trunku o nazwie „kawa” 
(woda z liśćmi zebranymi na plaży), któ-
ry z prawdziwą kawą poza kolorem nie 
ma nic wspólnego, ruszamy w objazd po 
lokalnych wyspach, których jest aż kil-
kaset. Najbardziej jednak wzrusza nas 
gościnność mieszkańców Fiji, niezwykle 
skromnych i ubogich ludzi. Studenci z Fiji 
pokazali nam, jak wiele dobrego można 
wspólnie zdziałać. Długo będziemy pa-
miętali organizowane przez nich koncerty 
i spotkania. Przyjęli nasze zaproszenie do 
Polski, więc mamy nadzieję, że przyjadą 
do naszego ślicznego miasta Bydgoszczy. 

Ambasadorzy WSG – Lednica 2000
Maciej, Tadeusz Syka, Antoni Krokowicz
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Tallin, pierwsza połowa maja 2008. Pięk-
ne, błękitne niebo nad rozświetlonymi 
słońcem wąskimi uliczkami, strzelistymi 
wieżami kościołów i szarymi murami sta-
rówki. Świeża, wiosenna zieleń miejskich 
parków i spokojne wody Zatoki Fińskiej, 
czasami wzburzone przez zimny wiatr z 
północy. W takich warunkach spędziliśmy 
wspaniałe dwa tygodnie na intensywnym 
kursie komunikacji międzykulturo-
wej PIM 2008 (Promoting Intercul-
tural Management Competences 
for Working Life in the Baltic Sea 
Region), zorganizowanym w ra-
mach programu Erasmus. Oprócz 
nas wzięli w nim udział studenci z 
sześciu krajów nadbałtyckich: Fin-
landii, Estonii, Niemiec, Danii, Litwy 
i Rosji. 

ZAJĘCIA OD KUCHNI
Co rano w dni powszednie autobus 
zawoził nas do szkoły – nowocze-
snego IT College’u. Zajęcia trwały 
około 7 godzin. Poznawaliśmy za-
gadnienia związane z różnicami 
między kulturami, uczyliśmy się 
sposobów rozwiązywania konfliktów 
na tle kulturowym, technik negocja-
cji itp., słuchaliśmy wykładów, dys-
kutowaliśmy i wspólnie tworzyliśmy 
prezentacje w międzynarodowych 
4-5-osobowych grupach. 
Tak upłynął nam pierwszy tydzień 
pobytu w Estonii. Kolejne siedem 
dni były jednym wielkim praktycz-
nym sprawdzianem zdobytej wie-
dzy. Każdy z zespołów miał do wy-
konania przydzielone zadania. Ku 
naszemu zaskoczeniu „gwoździem 
programu” były wizyty w wyznaczo-
nych przedsiębiorstwach lub insty-
tucjach (takich jak: Muzeum Sztuki, 
hotel, firma zajmująca się reklamą, 
a nawet Ministerstwo Kultury), gdzie 
mieliśmy spotkać się z osobami ze 
stanowisk kierowniczych. Celem 
było przeprowadzenie wywiadu i 
uzyskanie informacji, w jaki sposób 
dane instytucje i przedsiębiorstwa 
radzą sobie z komunikacją interkul-
turową, konfliktami etc. Następnie 
zdobyte informacje należało przelać 
na papier w formie raportu dla oceniają-
cych nas profesorów – krótko i na temat, 
bez „lania wody”. Nigdy nie przypuszcza-
libyśmy, że praca nad dziesięciostronico-
wym dokumentem może być tak owocna 
w… konflikty. Walka z czasem i różnicą 
koncepcji niekiedy doprowadzała uczest-
ników do granic wytrzymałości.... W takich 
momentach bezcenna okazała się wiedza 
z przedmiotu „zarządzanie konfliktami”. 
Ukoronowaniem była prezentacja spo-

sobów wprowadzania zdobytej wiedzy w 
życie oraz wniosków płynących z technik 
przeprowadzania wywiadu. Była to zna-
komita okazja do podsumowania dwuty-
godniowej pracy w międzynarodowych 
zespołach. Zrozumieliśmy wówczas, jak 
trudnym i interesującym zadaniem jest 
praca w międzynarodowych grupach. 
Ostatecznie wszystkie „topory wojenne” 
zakopaliśmy na imprezie pożegnalnej, 
gdzie oficjalnie wręczono nam certyfikaty 
ukończenia kursu. 

A PO GODZINACH …
Nauka komunikacji międzykulturowej nie 

ograniczała się jednak do zajęć na uczel-
ni – olbrzymią wiedzę zdobyliśmy także 
dzięki obcowaniu ze sobą. W końcu każdy 
z nas był inny – pochodziliśmy z różnych 
krajów i kultur, a do tego każdy prezento-
wał odmienną osobowość. 
Nasz kurs był również znakomitą okazją 
do sprawdzenia i podszkolenia swoich 
umiejętności językowych. Językiem wy-
kładowym był angielski. Szkoda byłoby 
jednak nie skorzystać ze sposobności 

porozmawiania po niemiecku, rosyj-
sku, hiszpańsku, francusku, fińsku, 
polsku, litewsku, estońsku, łacinie… 
– zależy, jakim językiem, kto wła-
dał. A jeśli ktoś nie znał któregoś z 
nich, z przyjemnością uczył się od 
kolegów różnych słówek i zwrotów. 
Z języka polskiego chyba wszyst-
kim uczestnikom kursu pozostanie 
w pamięci „Grzegorz Brzęczyszczy-
kiewicz”, który zrobił wśród naszych 
zagranicznych kolegów i koleżanek 
wręcz zawrotną karierę.
Czas wolny od zajęć spędzaliśmy 
na różne sposoby. Organizatorzy 

zaproponowali nam wyciecz-
kę do Pärnu i kilka wspólnych 
wyjść do restauracji, co dało 
nieocenioną możliwość skosz-
towania regionalnych potraw. 
Poza tym spacerowaliśmy po Sta-
rym Mieście, chodziliśmy na zakupy, 
odwiedzaliśmy kluby i bary albo po 
prostu spotykaliśmy się w salonie 
lub kuchni, rozmawiając, bawiąc się 
i słuchając muzyki. 

MIĘDZYNARODOWO W  TALLINIE 
Z pewnością jednym z ciekawszych 
punktów naszego pobytu w stolicy 
Estonii były targi Meeting Point Tal-
linn (MPT). Podczas nich każdy mógł 
zaprezentować atrakcje turystycz-
ne, kulinarne, artystyczne itp. swo-
jego kraju. Mieliśmy do dyspozycji 
dwie sale w domu studenckim przy 
Starym Rynku. W większej rozstawi-
liśmy stoiska i odtwarzaliśmy muzy-
kę z naszych krajów, a w mniejszej 
odbywały się występy i prezentacje. 
Nasza czwórka miała do zaofero-
wania gościom multimedialną pre-
zentację o Polsce, mnóstwo ulotek 
z informacjami krajoznawczymi, pol-
skie łakocie, drobne upominki oraz 
konkurs czytania polskich łamańców 
językowych. 
Targi cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem – w znacznym stopniu 
dzięki promocji przed i w trakcie 
trwania MPT: wywieszonym plaka-
tom, wiadomościom w mediach, 
rozdawanym ulotkom i zapraszaniu 
bezpośrednio turystów ze Starówki. 
Goście wyglądali na zadowolonych, 
a my sami mieliśmy wielką satys-
fakcję z przebiegu imprezy i dobrą 
zabawę.
Dwa tygodnie mogą wydawać się 
krótkim czasem. To prawda, minęły 

bardzo szybko, nawet za szybko. Stara-
liśmy się jednak wykorzystać je jak naj-
intensywniej. Dzięki temu nawiązaliśmy 
przyjaźnie ze wspaniałymi ludźmi różnej 
narodowości, które – mamy nadzieję 
– będą trwały przez wiele lat.

PIM-Team Poland:
Ewa Pniewska
Iwona Błaszak

Janusz Kowalski
Paweł Bukowski
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Studenci WSG zdominowali IV Akade-
mickie Mistrzostwa Europy w Wioślar-
stwie w Zagrzebiu, zdobywając aż 7 
medali: trzy złote i cztery srebrne oraz 
pierwsze miejsce w klasyfikacji drużyno-
wej. 
W Mistrzostwach wzięli udział zawodnicy 
58 uczelni z 14 państw. Byli wśród nich 
reprezentanci tak silnych ośrodków uni-
wersyteckich, jak: Wiedeń, Amsterdam, 
Mediolan, Oxford i Lyon, do których te-
raz zdecydowanie dołączyli wioślarze 
i wioślarki naszej Uczelni. Wygrywając 
dwa najbardziej prestiżowe biegi: jedyn-
kę mężczyzn i ósemkę mężczyzn oraz 
czwórkę kobiet udowodnili swój prymat 

w Polsce i w Europie. Jest to dobry pro-
gnostyk na przyszłoroczne Mistrzostwa, 
które odbędą się w Kruszwicy.
Jeszcze w tym roku naszych wioślarzy 
czekają kolejne zmagania – udział w 
regatach Wielkiej Wioślarskiej o Puchar 
Brdy. W skład reprezentacji WSG wcho-
dzą srebrni medaliści z Igrzysk Olimpij-
skich w Pekinie: Bartłomiej Pawełczak, 
Miłosz Bernatajtys oraz złoty medalista 
z dwóch poprzednich igrzysk olimpij-
skich Robert Sycz. Regaty odbędą się 
27 września i będzie to debiutancki start 
reprezentacji WSG. 

  Łukasz Grocholski

MEDALIŚCI AKADEMICKICH 
MISTRZOSTW EUROPY 

W WIOŚLARSTWIE 
ZAGRZEB 2008 

ZŁOTY MEDAL 
– ÓSEMKA MĘŻCZYZN ZE STERNIKIEM
Sternik: Paweł Lipowski, Radosław Klim-
kowski, Dariusz Radosz, Paweł Kurala, 
Karol Słoma, Rafał Wielgosz, Łukasz Sie-
mion, Jerzy Kowalski, Dominik Janusz-
kiewicz

ZŁOTY MEDAL 
- JEDYNKA MĘŻCZYZN 
Arnold Sobczak 

ZŁOTY MEDAL 
- CZWÓRKA BEZ STERNIKA KOBIET 
Kinga Kantorska, Katarzyna Wołna, Mar-
ta Linierska, Anna Jankowska

SREBRNY MEDAL 
– DWÓJKA MĘŻCZYZN 
Arnold Sobczak, Jerzy Kowalski 

SREBRNY MEDAL 
- DWÓJKA WAGI LEKKIEJ KOBIET 
Natalia Maciukiewicz, Natalia Ratuszna

SREBRNY MEDAL 
- CZWÓRKA BEZ STERNIKA MĘŻCZYZN 
Radosław Klimkowski, Dariusz Radosz, 
Paweł Kurala, Karol Słoma

SREBRNY MEDAL 
- DWÓJKA BEZ STERNIKA KOBIET 
Kinga Kantorska, Katarzyna Wołna

Złote wiosła WSG
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Dużą niespodziankę sprawili na ostatnich Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie dwaj nasi studenci – MIŁOSZ BERNATAJTYS 
i BARTŁOMIEJ PAWEŁCZAK, zdobywając wraz z Łukaszem Pawłowskim i Pawłem Rańdą srebrny medal w wyścigu wio-
ślarskim czwórki bez sternika wagi lekkiej. Szczególne wrażenie zrobił ich wspaniały finisz. 
- W trakcie wyścigu nie patrzyłem, 
gdzie jesteśmy – mówi Miłosz Ber-
natajtys, - dopiero po minięciu mety 

uwierzyłem w medal. 
W medal olimpijski po cichu marzył też 
Bartłomiej Pawełczak, choć wcale się do 
tego nie przyznawał. Wie za to, że na wie-
le jest ich czwórkę stać. Jeśli będą robili 
postępy, na następne igrzyska pojadą jako 
faworyci. 
Miłosz i Bartek znają się od wielu lat, ra-
zem trenują w Lotto Bydgostia WSG Bank 
Pocztowy Bydgoszcz pod kierunkiem Ma-
riana Drażdżewskiego. Obydwaj mają 
ponad trzydzieści medali, zdobytych na 
mistrzostwach wioślarskich w kraju i za 
granicą, w tym tytuł mistrza świata do lat 
23 w czwórce podwójnej wagi lekkiej. Dzie-
sięciokrotnie, w barwach swojego klubu, 
zdobyli tytuł Drużynowego Mistrza Polski. 
I, od niedawna, razem studiują na naszej 
Uczelni na kierunku „turystyka i rekreacja”. 

Życzymy sukcesów, Panowie!

Przywieźli srebro z Pekinu
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I ZNÓW 
SUKCES!
Nasi utytułowani wioślarze po-
szli za ciosem i na niedawnych 
Akademickich Mistrzostwach 
Świata w Belgradzie zdobyli ko-
lejne medale! Ósemka z Mikołajem 
Burdą, Sebastianem Kosiorkiem, 
Michałem Swatowskim i Danielem 
Trojanowskim wywalczyła złoty me-
dal. Srebro zdobyli: skiffista Arnold 
Sobczak, czwórka bez sterniczki z 
Kingą Kantorską i Anną Jankowską, 
a z brązowymi medalami powrócili 
do Bydgoszczy Łukasz Siemion i 
Jerzy Kowalski z czwórki bez ster-
nika wagi lekkiej.

WE ARE THE CHAMPIONS…
Zostaliśmy Mistrzami Polski! Osiągnęliśmy cel, jaki stawialiśmy sobie od pierwszego 
startu w ogólnopolskich zawodach akademickich. 
Rozgrywane w roku akademickim 2007/08 XXV Mistrzostwa Polski Wyższych Szkół 
obejmowały 30 dyscyplin sportowych. Nasi studenci okazali się bezkonkurencyjni w 
rywalizacji szkół niepublicznych w ergometrze wioślarskim, siatkówce i siatkówce pla-
żowej kobiet oraz w wioślarstwie. Ale na końcowy sukces zapracowali wszyscy nasi 
sportowcy – około 150 osób, biorących udział w rywalizacji sportowej. 
W tegorocznej edycji Mistrzostw udział wzięło 89 uczelni niepublicznych. WSG wy-
przedziła WSFiZ z Białegostoku oraz WSPiZ Warszawa. Co ciekawe, w poprzedniej 
XXIV edycji Mistrzostw Polski Wyższych Szkół Niepublicznych na podium znalazły się 
te same uczelnie z tym, że w innej konfiguracji. W klasyfikacji generalnej, uwzględnia-
jącej wszystkie uczelnie wyższe (197 szkół), Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgosz-
czy zajmuje 22. miejsce. Za nami znajdują się tak mocne ośrodki sportu akademickie-
go jak: AWF Warszawa, AWF Poznań, UKW Bydgoszcz czy AWFiS Gdańsk.  

Szymon Nowicki

KARATE WKF 
KOLEJNE MEDALE
Dwa srebrne i jeden brązowy medal 
przywieźli nasi studenci z XXV Mi-
strzostw Polski Szkół Wyższych w Ka-
rate. Albert Ciesielski zdobył srebro w 
kumite 65 kg, Agnieszka Dybicz srebro 
w kata i brąz w kumite 53 kg. 
Nasi medaliści trenują w Klubie Sporto-
wym Bushi-Do Bydgoszcz. Oprócz nich 
w Mistrzostwach startowali: Anna Mięsi-
kowska, Damian Jasiński i Adam Krasa. 
Cała trójka to debiutanci, trenujący pod 
okiem Alberta w uczelnianej sekcji ka-
rate WKF. 

PO RAZ TRZECI 
AMATORZY 
TRIUMFUJĄ! 
Po pasjonującym finale drużyna koszy-
karzy amatorów WSG pokonała zespół 
Kotłorem i została mistrzem Bydgoskie-
go Nurtu Basketu Amatorskiego. Naj-
lepszym zawodnikiem finału wybrany 
został nasz student Marcin Gromek. 
Drużyna Macieja Mackiewicza zadebiu-
towała w lidze w 2004 roku, zdobywając 
srebrny medal. W roku następny się-
gnęła po pierwsze miejsce i nie oddała 
go do dziś. Oby tak dalej!

PIERWSZE POTYCZKI RUGBISTÓW
Rozegrane w Warszawie I Akademickie Mistrzostwa Polski w Rugby 7 zgromadziły 
na starcie siedem zespołów. Zgodnie z przewidywaniami mistrzem został AZS AWF 
Warszawa, którego przeciwnikiem w finale był zdecydowany lider rozgrywek Ekstraligi 
- AZS AWF Katowice. Nasi rugbiści pozostali w tyle. 
Czego zabrakło naszej drużynie? Przede wszystkim doświadczenia. Obecnie ekipy 
akademickie w rugby 7 należą do najmocniejszych w Polsce. Zmierzyliśmy się z nimi, 
przekonaliśmy się, co to znaczy rugby na najwyższym poziomie i wiemy teraz, jak da-
leko się znajdujemy i co należy zmienić.
Bierzemy się ostro do pracy. Zawodnicy są silnie zmotywowani. Od nowego sezonu 
planowane jest utworzenie drużyny młodzików (1992-1993), która powinna zapewnić 
ciągłość naboru doświadczonych 
zawodników. We wrześniu plano-
wane są starty w lidze okręgowej: 
zagramy z m.in. Alfą Bydgoszcz, 
Unislavią Unisław oraz Vekto-
rem Toruń. Będą to rozgrywki 
piętnastoosobowe. Oprócz tego 
będziemy startowali w siedmio-
osobowej odmianie rugby. 
Początki nigdy nie są łatwe, a 
tym bardziej w tak specyficznym 
sporcie. Liczymy, że przyszły se-
zon przyniesie wiele powodów 
do radości.

Karol Bronkalla

KOLARSTWO 
GÓRSKIE 
W MYŚLĘCINKU
Ponad 170 zawodników z całej Pol-
ski zjechało do Leśnego Parku Kul-
tury i Wypoczynku w Myślęcinku na 
zawody w kolarstwie górskim cyklu 
Puchar Thule 2008, zorganizowane 
przez WSG i LPKiW w Myślęcinku. 
Wśród nich byli ci najlepsi: Mariusz 
Gil, Jacek Trzop, Radosław Lonka, 
Radosław Tecław i to między nimi rozegrała się walka w najmocniejszej kategorii wie-
kowej Elita. Jacek Trzop (KR Adventure) wicemistrz Polski Orlików zwyciężył z ka-
drowiczem Mariuszem Gilem (Corratec Strzelce Krajeńskie), zaś trzecie miejsce zajął 
bydgoszczanin Radosław Tecław, student i zawodnik Wyższej Szkoły Gospodarki. 
W tym samym czasie odbyły się Akademickie Mistrzostwa Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego w Kolarstwie Górskim, w których zwyciężył Radosław Tecław (WSG), 
drugie miejsce zajął Jakub Osuch (UMK), a trzecie - Paweł Farion (UTP). Nasza Uczel-
nia odniosła ponadto drużynowe zwycięstwo.

Norbert Łysiak
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SPROSTOWANIE

W zamieszczonym w poprzednim nu-
merze Kuriera artykule „Rugby w WSG” 

podaliśmy błędne nazwisko autora 
zdjęć. Jest nim Maciej Łaski, którego 

za pomyłkę serdecznie przepraszamy.

Redakcja „Kuriera Uczelnianego”
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KALENDARIUM
Regionalna Sieć Transferu Innowacji
29 kwietnia 2008

WSG oraz Regionalne Centrum Integracji 
Europejskiej we Włocławku były organiza-
torami konferencji „Regionalna Sieć Trans-
feru Innowacji” w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i 
budżetu państwa. Konferencję poprowa-
dzili: dr Tadeusz Trocikowski, dr Andrzej 
Potoczek oraz mgr Marek Szuszman.

Trzy kroki do kariery
6 maja 2008

Studenci naszej Uczelni wzięli udział w 
warsztatach europejskich pn. „Trzy kroki 
do kariery”, zorganizowanych przez Ośro-
dek Komisji Europejskiej Europe Direct, 
Centrum Europejskie im. Roberta Schuma-
na przy WSG oraz Instytut Socjologii WSG. 
Warsztaty poświęcone były takim zagad-
nieniom, jak: Europass, Eures i Eurodesk.

Kulturalia 2008
6 maja 2008

Samorząd Studencki WSG był współor-
ganizatorem tegorocznych Kulturaliów. 
Uczelnia gościła w swoich murach uczest-
ników wielu imprez kulturalnych i sporto-
wych, takich jak: warsztaty fotograficzne, 
taneczne, barmańskie, NLP, zawody na 
Brdzie, zawody streetball i koncerty ze-
społów Inscript, Quidam, Dżem, Mirosława 
Elimera, śpiewającego sobowtóra „Freddie 
Mercury Show” oraz Pana Malenczuka.

Wypróbuj obiektyw
6 maja 2008

W Muzeum Fotografii WSG odbyły się 
warsztaty fotograficzne „Wypróbuj obiek-
tyw”, podczas których uczestnicy pozna-
wali zastosowanie różnych typów obiekty-
wów do lustrzanek cyfrowych. Wykonane 
podczas prób zdjęcia wzięły udział w kon-
kursie fotograficznym. Organizatorem 
warsztatów były firmy IBO oraz SIGMA 
PRO CENTRUM.

Antropologia wizualna
8 maja 2008

Pogłębieniu wiedzy na temat antropolo-
gii wizualnej służyło seminarium, zorga-

nizowane przez Pracownię Antropologii 
Kulturowej WSG. Poszczególne referaty 
dotyczyły zagadnień antropologii fotogra-
fii, filmu oraz francuskiej antropologii kul-
turowej.

Polski Paryż
8 maja 2008

W Galerii Mistral WSG gościła wysta-
wa fotograficzna Krystyny Łyczywek pn. 
„Polski Paryż”, będąca pokłosiem kilkulet-
nich poszukiwań śladów polskich w stoli-
cy Francji. Autorka ponad 135 fotografii, 
dokumentujących obecność Polaków w 
tym mieście, jest romanistką i tłumaczką, 
przedstawicielką Polski na kongresach 
FIAP (Międzynarodowej Federacji Sztu-
ki Fotograficznej), prezesem oddziału 
szczecińskiego Towarzystwa Przyjaźni 
Polsko-Francuskiej.

Archfilmfest
8-10 maja 2008

Portal Sztuka-Architektury oraz Instytut 
Architektury i Urbanistyki WSG zaprosiły 
nas na Festiwal Filmów o Architekturze. 
W poszczególnych blokach tematycz-
nych: „Star system – koniec czy kontynu-
acja?”, „Modernizm – trudne dziedzictwo” 
oraz „Sztuka i architektura” zaprezento-
wane zostały filmy dokumentalne, ilustru-
jące najważniejsze problemy architektury 
współczesnej.

Dzień Europy
9 maja 2008

Liczne konkursy, kwizy europejskie i od-
czyty, a także rozdawanie kwiatów, szycie 
flagi Unii Europejskiej i wykład okoliczno-
ściowy uświetniły obchody Dnia Europy, 
których organizatorem były: Europe Direct 
przy WSG, Eurodesk – Fundacja Wiatrak 
oraz nasza Uczelnia.

Rodzina w Unii Europejskiej
13 maja 2008

W cyklu „Relacje – człowiek, rodzina, 
społeczeństwo” w APK WSG gościł Stani-
sław Michalkiewicz, który wygłosił wykład 
pt. „Rodzina w Unii Europejskiej – szanse 
i zagrożenia”.

Wieczór z Australią
14 maja 2008

Wiele można było się dowiedzieć o Au-
stralii i jej kulturze podczas spotkania, na 

które złożyły się: wykład prof. Zdzisława 
Preisnera pt. „Piękne krajobrazy Austra-
lii”, prezentacja Tomasza Jarmołkiewicza 
„Kangarooing across Australia” połączona 
z grą na didgeridoo, instrumencie dętym 
aborygenów, projekcja australijskiego hor-
roru „Wolf Creek” w reżyserii Grega McLe-
ana oraz degustacja jajecznicy ze strusich 
jaj i konkurs wiedzy o Australii. Organiza-
torami wieczoru były: Wydział Turystyki 
i Geografii WSG, Wydawnictwo Pascal 
oraz Muzeum Okręgowe w Toruniu.

Jak zaprogramować maszynę?
15 maja 2008

W cyklu „Informatyka XXI wieku”, ad-
resowanym do nauczycieli, dyrektorów 
szkół oraz wszystkich zainteresowanych 
informatyką, odbył się wykład dr. Karola 
Grudzińskiego nt. „Jak zaprogramować 
maszynę, aby była mądrzejsza?”. 

Biesiada Artystyczna w Słaboszewku
17 maja 2008

Po 69 latach na nowo ożył dworek w 
Słaboszewku, niegdyś ośrodek kultury 
polskiej, miejsce spotkań wybitnych ar-
tystów, takich jak: Jerzy Andrzejewski, 
Witold Gombrowicz, Witold Małcużyński, 
Antoni Uniechowski… Z inicjatywy pra-
cowników i studentów WSG odbyła się w 
dworku Biesiada Artystyczna z udziałem 
artysty malarza Jerzego Puciaty, skrzy-
paczki Ewy Gruszki, pisarza Krzysztofa 
Derdowskiego oraz poetów Marka Siwca i 
Rafała Kowalcze. Biesiadzie towarzyszyła 
prezentacja multimedialna, przygotowana 
przez studentów WSG.

Noc Muzeów
17-18 maja 2008

Kolejna odsłona ogólnopolskiej akcji Noc 
Muzeów nie ominęła i Muzeum Fotografii 
WSG, które przygotowało dla zwiedza-
jących wiele atrakcji: otwarcie wystawy 
„Malowane światłem”, grupującej prace 
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uczniów i nauczycieli Technikum Foto-
technicznego ZSCh w Bydgoszczy oraz 
imprezę „Fotografia w dawnym stylu”, 
podczas której zwiedzający mogli wyko-
nywać portrety w atelier w stylu lat 20. z 
wykorzystaniem rekwizytów z tej epoki.

Górą wodniacy!
17-18 maja 2008

Dużym sukcesem dla wioślarzy WSG za-
kończyły się w Kruszwicy XXV Mistrzostwa 
Polski Szkół Wyższych w Wioślarstwie. 
Po złote medale sięgnęli: Arnold Sobczak 
(jedynki mężczyzn), Kinga Kantorska (je-
dynki kobiet), Kinga Kantorska i Katarzyna 
Wołna (dwójka kobiet). Srebrny medal wy-
walczył Karol Słoma (jedynki mężczyzn). 
Drużyna WSG zdobyła ponadto I miejsce 
w klasyfikacji ogólnej szkół wyższych.

Złoto i brąz pływaków
17-18 maja 2008

Reprezentacja WSG zdobyła złoty medal 
w sztafecie kobiet i brązowy medal indy-
widualnie w XXV Mistrzostwach Polski 
Szkół Wyższych w Pływaniu, które odbyły 
się w Krakowie.

Manuel Mengis Group
18 maja 2008

APK WSG oraz Stowarzyszenie Arty-
styczne MÓZG były organizatorami kon-
certu szwajcarskiej grupy Manuel Mengis 
Group.

Wykorzystywanie zasobów pamięci na 
co dzień
19 maja 2008

Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG oraz 
Bydgoski Oddział Szkoły Pamięci IQ zorga-
nizowały dwudniowe warsztaty poświęco-
ne ćwiczeniu pamięci, uczeniu się czytania 
tekstu i obrazu oraz koncentracji uwagi.

Naczelny Rabin Polski z wizytą w WSG
21 maja 2008

W APK WSG odbyło się niecodzienne 
spotkanie z Michaelem Schudrichem, Na-
czelnym Rabinem Polski.

Gra w Przedsiębiorstwo 
– międzynarodowy finał
27-30 maja 2008

W organizowanej przez naszą Uczelnię 

międzynarodowej edycji Gry w Przedsię-
biorstwo wzięli udział studenci z 6 partner-
skich uczelni WSG z Holandii, Niemiec, 
Finlandii, Czech, Litwy i Łotwy. Zwycięży-
ła ekipa z Holandii. Szerzej str. 23

Etnoinspiracje
28-31 maja 2008

Trzy dni trwał w kampusie WSG Festiwal 
kulturoznawczy Etnoinpiracje, poświęco-
ny kulturze Indonezji (projekcje filmów, 
nauka malowania metodą batiku, spotka-
nie z ambasadorem Indonezji), twórczo-
ści Waldemara Kakarego, artysty mala-
rza i fotografika, który odbył podróże do 
Indii, Tajlandii, Wietnamu i Indonezji oraz 
kulturze średniowiecznej w Bydgoszczy i 
okolicach (z udziałem Kompanii Janusza 
Brzozogłowego).

Jak skorzystać z funduszy?
28 maja 2008

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 
przy WSG zorganizował szkolenie, pod-
czas którego można było dowiedzieć się, 
jak założyć własną firmę i gdzie szukać 
możliwości wsparcia finansowego dla jej 
rozwoju. 

Poland – Scotland
29 maja 2008

Studenci WSG wygrali konkurs kraso-
mówczy w języku angielskim, zorgani-
zowany przez Nauczycielskie Kolegium 
Języków Obcych w Bygoszczy. Piotr Be-
nenowski (I miejsce) i Maciej Szreder (II 
miejsce) są studentami „ekonomii”, spe-
cjalizacja „język angielski w gospodarce”.
Szerzej str. 22

Ster na Bydgoszcz
30 maja 2008

AZS WSG oraz Pracownia Bydgoskiego 
Węzła Wodnego przy naszej Uczelni były 
współorganizatorami imprezy „Ster na 
Bydgoszcz”, promującej Bydgoski Węzeł 
Wodny. Złożyły się na nią: parada łodzi 
wioślarskich, interdyscyplinarna lekcja 
muzealna o Kanale Bydgoskim, młodzie-
żowy workshop turystyczny, warsztaty 
fotograficzne nad Kanałem, wystawa ma-
larstwa Jana Muszyńskiego pt. „Tak było, 
gdy miasto Bydgoszcz w zgodzie z rzeką 
żyło” oraz prezentacje nt. „Bydgoski Wę-
zeł Wodny, wczoraj i dziś”. 
Szerzej str. 13

Rycerze Brzozogłowego stoczyli bitwę
30 maja 2008

… oczywiście z Krzyżakami, tyle że jesz-
cze nie pod Grunwaldem, ale w zakolu 
Brdy. Obok pola bitwy odbył się pokaz 
obyczajów wczesnośredniowiecznych 
osadników z terenów obecnej Krajny: 
rozpalania ognia krzesiwem, gry na in-
strumentach i ówczesnej magii. Przyglą-
dający się widowisku mogli skosztować 
specjałów dawnej kuchni.
Szerzej o Kompanii str. 12

Polacy i Czesi – dramatyzm sąsiedztwa 
kulturowego
31 maja 2008

Z inicjatywy Stowarzyszenia Artystycz-
nego MÓZG oraz WSG odbył się wykład 
Michała Słomki z UAM w Poznaniu pt. 
„Dramatyzm sąsiedztwa kulturowego. 
Rozpamiętywanie przeszłości w kontak-
tach polsko-czeskich w XX wieku”.

Juwenalia w Inowrocławiu
1 czerwca 2008

Bogaty program miały pierwsze w historii 
Wydziału Zarządzania WSG w Inowrocła-
wiu Juwenalia, na które studenci zaprosili 
mieszkańców miasta. W bloku tematycz-
nym Etnoinspiracje znalazły się: wystawy 
twórców ludowych, prezentacja ofert go-
spodarstw agroturystycznych, przedsta-
wienie życia w epoce neolitu, turniej ry-
cerski. Odbył się również koncert z okazji 
Dnia Dziecka oraz konkursy, przygotowa-
ne przez Samorząd Studencki.

Wieczór antylski
2 czerwca 2008

Wykład Poli Wojciechowskiej, absolwent-
ki Wydziału Sztuki i Literatury Francuskiej 
UW na temat historii Martyniki i Gwa-
delupy oraz prezentacja multimedialna 
Zbigniewa Mareckiego pt. „Martynika i 
Gwadelupa – zwyczaje i folklor” to główne 
punkty programu Wieczoru antylskiego, 
zorganizowanego przez bydgoski oddział 
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francu-
skiej i naszą Uczelnię.

Erotyczny pejzaż Polski
4 czerwca 2008

Gościem Wydziału Społeczno-Ekono-
micznego WSG był prof. Zbigniew Iz-
debki, pedagog i seksuolog, specjalista 
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w zakresie poradnictwa rodzinnego. Po-
prowadził on spotkanie pn. „Erotyczny 
pejzaż Polski”, podczas którego podzielił 
się z uczestnikami wynikami wieloletnich 
badań zachowań seksualnych Polaków.

V kolokwium geograficzne
4-5 czerwca 2008

„Podstawowe idee i koncepcje geogra-
ficzne w świetle przemian geografii i 
współczesnego świata” były tematem V 
kolokwium teoretyczno-metodologiczne-
go, które odbyło się na naszej Uczelni. 

Jak wygrać miłość?
5 czerwca 2008

W cyklu „Relacje – człowiek, rodzina, 
społeczeństwo” odbyło się spotkanie z 
Jackiem Pulikowskim, autorem książek o 
miłości, wykładowcą Politechniki Poznań-
skiej. Podczas spotkania pn. „Jak wygrać 
miłość? Instrukcja obsługi” dyskutowano 
o tym, jak kochać, z czego zrezygnować, 
ile z siebie dać, by wygrać miłość.

Reklamówki do reklamacji
5 czerwca 2008

Studenci socjologii WSG i Obywatelski Ko-
mitet Inicjatywy Ustawodawczej zorganizo-
wali na Starym Rynku w Bydgoszczy akcję 
propagującą zastępowanie torebek folio-
wych ekologicznymi torbami płóciennymi. 
Wręczając przechodniom ekotorby WSG, 
zapraszali na obejrzenie wystawy fotogra-
fii, związanej tematycznie z ich akcją.

Wieczór piosenki rosyjskiej
5 czerwca 2008

O tym, że piosenka rosyjska cieszy się 
wciąż dużą popularnością można było 
przekonać się podczas kolejnego spotka-
nia, zorganizowanego przez Szkołę Języ-
ków Obcych WSG. Chóralnym śpiewom 
w wykonaniu publiczności przewodzili 
Ludmiła i Leonid Siliccy, lektorzy SzJO. 
Wieczór z piosenką rosyjską połączony 
był z wystawą zdjęć studentów, którzy w 
maju uczestniczyli w kursie języka rosyj-
skiego w Państwowym Instytucie im. A. S. 
Puszkina w Moskwie.

Teatr PIEPRZ ma już 3 lata
6 czerwca 2008

… i z tej okazji w APK odbył się urodzi-

nowy wieczór, na który złożyły się: pre-
miera spektaklu „Infekcja”, wystawa 
dokumentująca działalność grupy oraz 
urodzinowy bankiet. Szerzej o dorobku 
PIEPRZU, utworzonego przez studentów 
kulturoznawstwa i socjologii, pisaliśmy w 
poprzednim numerze Kuriera.

120 lat Towarzystwa Literackiego im. 
A. Mickiewicza
6-8 czerwca 2008

WSG była partnerem akademickim Zjazdu 
Delegatów, jaki odbył się w Bydgoszczy z 
okazji 120-lecia Towarzystwa Literackie-
go im. Adama Mickiewicza. W APK miała 
miejsce wystawa zdjęć zabytkowych wy-
dań książek Mickiewicza, pochodzących 
ze zbiorów biblioteki UKW, a ostatniego 
dnia Zjazdu na terenie kampusu odbyło 
się spotkanie przy grillu, poprzedzone rej-
sem tramwajem wodnym.

Akademickie Rugby
7-8 czerwca 2008

Popularyzacja rugby w środowisku mło-
dzieży szkolnej i akademickiej była ce-
lem kursokonferencji, zorganizowanej 
przez Stowarzyszenie AZS WSG Astoria 
i Polski Związek Rugby. W czasie zajęć 
uczestnicy poznawali podstawowe zasa-
dy i przepisy gry w rugby 7 i 15 oraz nowe 
formy treningu. Odbyły się także mecze 
pokazowe rugby z udziałem 7 i 15 zawod-
ników.

Dzieci na starej fotografii
10 czerwca 2008

W Muzeum Fotografii WSG otwarta zo-
stała wystawa, na której zgromadzono 
fotografie, przedstawiające życie dzieci 
na początku XX wieku. Ekspozycja jest 
pokłosiem kolejnej edycji konkursu „Fo-
toplastykon, czyli początek XX wieku Po-
morza i Kujaw”.

Post-kobieta
10 czerwca 2008

W Galerii Debiut gościła ze swoimi pra-
cami Ola Kasiorkiewicz-Demko, artystka 
malarka, która w swoim cyklu „post-ko-
bieta” koncentruje się na problematyce 
kobiecego ciała. Stosując różne techniki 
malarskie, poddaje w wątpliwość nasze 
postrzeganie kobiet, budzi niepokój i skła-
nia do reinterpretacji naszych przyzwy-
czajeń poznawczych.

O kartografii, geodezji i teledetekcji
12 czerwca 2008

W cyklu „Informatyka XXI wieku” odbył się 
wykład dr. inż. Ryszarda Dorożyńskiego 
nt. „Wybrane wiadomości o źródłach in-
formacji o terenie – kartografia, geodezja 
i teledetekcja”.

Święto ul. Długiej
14 czerwca 2008

Na zaproszenie Stowarzyszenia Bydgoska 
Starówka studenci WSG włączyli się w or-
ganizację Święta ulicy Długiej w Bydgosz-
czy. Członkowie Teatru PIEPRZ, przebrani 
z XIX-wieczne stroje, odtwarzali dawny 
nastrój ulicy, Studio Grafiki WSG przygo-
towało specjalną, okolicznościową gazetę, 
a Muzeum Fotografii – uliczne atelier. APK 
zapewniło też oprawę muzyczną święta.

„Jedna Europa – wiele kultur”
16 czerwca 2008

Z okazji Spring Day In Europe Centrum 
Europejskie WSG zorganizowało semi-
narium „Jedna Europa – wiele kultur”, po-
święcone problematyce dialogu między-
kulturowego na naszym kontynencie. 

Zaułki i podwórka w przestrzeni miasta
19 czerwca 2008

Instytut Architektury i Urbanistyki oraz Ga-
leria Debiut przy APK były organizatorami 
konkursu plastycznego pn. „Zaułki i po-
dwórka w przestrzeni miasta”, w którym 
wzięli udział uczniowie ze szkół plastycz-
nych z całej Polski. Pokłosiem konkursu 
była zorganizowana w Galerii Debiut wy-
stawa nagrodzonych prac.

Uchodźcy - ofiary polityki migracyjnej UE
18 czerwca 2008

Z okazji Międzynarodowego Dnia Uchodźcy 
z inicjatywy Domeny Dyskursu Publiczne-
go WSG odbyło się seminarium „Uchodźcy 
– ofiary polityki migracyjnej UE”, poświęco-
ne walce Czeczenów o niepodległość oraz 
sytuacji uchodźców w Polsce. Tłem do dys-
kusji był film „Czeczeni po Biesłanie” w reż. 
Krystyny Kurczab-Redlich.

Święto verte.art.pl
20 czerwca

Cztery lata działalności redakcji verte.art.
pl to 50 numerów, a w nich 300 publika-
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cji młodych intelektualistów. Z tej okazji 
w APK odbył się uroczysty wieczór, w 
którego programie znalazły się: projekcja 
filmowa, dyskusja na temat „verte”, spek-
takl „Eros – pożądanie porządku, porzą-
dek pożądania” Magazynu Prób Bezpsa 
oraz koncert Sunscale Project.

Piknik Międzynarodowy
21 czerwca 2008

Przybliżeniu kultur i tradycji krajów, re-
prezentowanych przez działające w Byd-
goszczy: Towarzystwo Polsko-Włoskie, 
Klub Miłośników Australii i Oceanii, To-
warzystwo Polsko-Austriackie, Towarzy-
stwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej oraz 
Towarzystwo Polsko-Niemieckie, poświę-
cony był zorganizowany w WSG Piknik 
Międzynarodowy nad Brdą. W programie 
znalazły się: wspólne grillowanie i zaba-
wa przy muzyce, konkursy oraz koncert 
gry na didgeridoo, dętym instrumencie 
muzycznym australijskich aborygenów. 

Nasz student w Pucharze Europy
21-22 czerwca 2008

Po raz pierwszy nasz student brał udział w 
Pucharze Europy w Lekkiej Atletyce, który 
odbył się w Annecy we Francji. Dominik 
Bochenek, bo to o nim mowa, startował 
w biegu na 100 m przez płotki. Razem ze 
swoimi kolegami zajął drugie miejsce w 
klasyfikacji drużynowej mężczyzn.

Cross Country WSG
22 czerwca 2008

W Myślęcinku odbył się Cross Country, 
pierwszy w Bydgoszczy turniej amatorów 
i profesjonalistów w kolarstwie przełajo-
wym. Zawodnicy, podzieleni na 12 kate-
gorii wiekowych, ścigali się na 4-kilome-
trowych odcinkach. Bardziej niż wynik 
liczył się sam udział w zawodach, dlatego 
o nagrodach zadecydowało losowanie 
wśród wszystkich uczestników. Organiza-

torem imprezy były: WSG, LPKiW Myślę-
cinek oraz II LO w Bydgoszczy.

Zagospodarowanie Solca
22 czerwca 2008

Wystawą projektów studentów III roku „ar-
chitektury i urbanistyki” WSG zakończył 
się konkurs „Koncepcja funkcjonalno-prze-
strzenna zagospodarowania wybranych 
terenów w Solcu Kujawskim”. Inicjatora-
mi konkursu były IAiU WSG oraz Gmina 
Solec Kujawski, postrzegana jako jeden 
z najprężniej rozwijających się ośrodków 
województwa kujawsko-pomorskiego.

Człowiek, krajobraz, miasto
26 czerwca 2008

Dwie nowe wystawy przyciągnęły do 
Muzeum Fotografii miłośników sztuki fo-
tograficznej. Pierwsza z nich, współorga-
nizowana przez Stowarzyszenie „Juven-
kracja”, to wystawa fotografów z redakcji 
„Regional Geographic”, prezentująca wa-
lory naszego regionu, drugą zaś poświę-
cono pracom Jana Kwiatonia, bydgoskie-
go podróżnika.

WSG dla Koronowa
6 lipca 2008

Dużym powodzeniem cieszyło się stoisko 
WSG na tegorocznym Festynie Cyster-
skim w Koronowie. Uczestnicy imprezy 
brali udział w ankiecie, prowadzonej przez 
Centrum Badań Regionalnych i Lokalnych 
WSG oraz Bydgoską Lokalną Organizację 
Turystyczną. Badania, podjęte na zlecenie 
Urzędu Miasta Koronowo mają na celu 
oszacowanie wielkości ruchu turystyczne-
go w gminie oraz pozyskanie opinii tury-
stów na temat obecnej oferty turystycznej. 
Dane te posłużą do opracowania Strategii 
Rozwoju Turystyki Gminy Koronowo. Spe-
cjaliści z Wydziału Turystyki i Geografii 
WSG podjęli się także przygotowania pro-
gramu rewitalizacji Koronowa z udziałem 
środków finansowych Unii Europejskiej.

Przyroda kubańska
8 lipca 2008

Tym razem egzotyka zawitała do Muzeum 
Fotografii WSG, które przygotowało wy-
stawę fotograficzną „Przyroda kubańska”. 
Autorem zdjęć jest Włodzimierz Sass, 
bydgoszczanin z pochodzenia, na stałe 
zamieszkały w Toronto, który odbył wiele 
podróży na Kubę, gromadząc bogatą ko-
lekcję, głównie o tematyce przyrodniczej. 
Po raz pierwszy prezentował ją na wysta-
wie w Muzeum Historii Natury w Hawanie, 
obecnie - w swojej rodzinnej Bydgoszczy.

Zdrowie fizyczne a zdrowie finansowe
12 lipca 2008

O tej interesującej zależności mówił Woj-
ciech Stępkowski na zorganizowanym 
przez Klub CashFlow w WSG wykładzie, 

połączonym z dyskusją na temat wyzwań 
medycyny w XXI wieku. 

Rycerze Brzozogłowego 
pod Grunwaldem
12 lipca 2008

Kompania Janusza Brzozogłowego z 
WSG wzięła udział w 11. bitwie pod Grun-
waldem jako część Chorągwi Krakow-
skiej, która stanęła naprzeciw Chorągwi 
Wielkiego Mistrza. Dodajmy, że założy-
ciel Kompanii, Filip Matuszak z II roku 
kulturoznawstwa jest zastępcą dowódcy 
Chorągwi Krakowskiej, zaś Olimpia Gru-
ca, jego koleżanka z I roku pełni funkcję 
kanclerza. Przed samą bitwą nasi rycerze 
uczestniczyli w turniejach rycerskich, kon-
kursach łuczniczych i pokazach w organi-
zowanych przez nich samych obozach.

Ambasada Lednicy 2000 w Australii
15-21 lipca 2008

Studenci z działającej przy WSG Amba-
sady Lednicy 2000 wzięli udział w Świato-
wych Dniach Młodzieży w Sydney w Au-
stralii, których kulminacyjnym momentem 
było spotkanie z Ojcem Św. Benedyktem 
XVI. Szerzej str. 24

Plener architektów w Chełmnie
23 lipca 2008

Studenci „architektury i urbanistyki” WSG, 
razem z reprezentantami 7 innych uczelni, 
uczestniczyli w IV Ogólnopolskich Warsz-
tatach Plenerowych Studentów Architek-
tury w Chełmnie. Realizowane przez nich 
prace rysunkowe i malarskie wzięły udział 
w konkursie (jedno z wyróżnień otrzymał 
Karol Gurbada z I roku architektury), a na-
stępnie zostały pokazane na poplenero-
wej wystawie w Bramie Grudziądzkiej. 

Warsztaty filmowe w APK 
10 sierpnia 2008

Przez tydzień trwały w APK warsztaty fil-
mowe, które w ramach Międzynarodowej 
Letniej Szkoły Reportażu i Dokumentu 
Telewizyjnego poprowadził Mark Aitken, 
autor filmów dokumentalnych, fabular-
nych i krótkometrażowych, twórca pierw-
szej brytyjskiej Short Film Agency i wykła-
dowca Central St Martins College of Art 
& Design.




