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„Quod felix faustum fortunatumque sit! Rok akademicki w Wyższej Szkole Gospodarki uważam za rozpoczęty”. Po raz pierw-
szy słowa te usłyszeli nowo przyjęci studenci Uczelni, po raz kolejny – ci, którzy byli w niej od początku: władze i pracownicy. 
Okrągła, dziesiąta rocznica sprawiła, że uroczystość w Filharmonii Pomorskiej, wprawdzie wyraźnie skierowana ku przyszło-
ści, miała jednak wspomnieniowy charakter. 
W swoim przemówieniu rektor WSG, prof. zw. dr hab. Wiesław Maik przypomniał pierwszy rok akademicki 1999/2000. I 
rozbudził wspomnienia, skłaniając do porównań: wtedy nie mieliśmy jeszcze sztandaru, ani patronki, której wizerunek zdobi 
dziś salę koncertową Filharmonii. Nie mieliśmy własnego chóru, który teraz kreuje nastrój uroczystości. Nie mieliśmy jeszcze 
wielu innych rzeczy, które składają się na nasz dorobek. Nowy rok akademicki będzie z pewnością nie raz dawał okazję do 
takich porównań i wspomnień. Tylko dla studentów, którzy przed chwilą złożyli ślubowanie, wszystko będzie nowe.

10. Inauguracja Roku Akademickiego WSG

Nie po raz pierwszy podczas Dyplomatorium sala koncertowa Filharmonii Po-
morskiej w Bydgoszczy wypełniona była po brzegi. Po raz pierwszy za to uro-
czystość wręczenia dyplomów absolwentom WSG odbyła się w trzech turach, 
bowiem studia licencjackie i magisterskie kończyła w tym roku rekordowa licz-
ba 1600 studentów. I po raz pierwszy dyplomy inżyniera otrzymali absolwenci 
„architektury i urbanistyki” oraz „informatyki i ekonometrii”, a dyplomy licen-
cjackie – absolwenci „kulturoznawstwa” i „geografii”.

Wśród licznych nagród, przyznawanych przez władze Uczelni, były nagrody 
dla najlepszych dyplomantów: absolwentką roku studiów licencjackich została 
Anna Ciechanowska (kulturoznawstwo), studiów magisterskich – Katarzyna 
Stempniewska (turystyka i rekreacja).

Dyplomatorium 2008
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Unia Akademicka to możliwość dzielenia 
się dobrymi praktykami i stworzenie wy-
jątkowo atrakcyjnej oferty dla studentów i 
kadry - zgodnie stwierdzili sygnatariusze 
umowy o współpracy 10 niepaństwowych 
szkół wyższych.
Członkowie Unii zamierzają dzielić się 
dotychczasowymi osiągnięciami i bu-
dować wspólną markę, dbając o jakość 
kształcenia i korzystając z nowoczesnych 
technologii. Zadaniem UA jest również 
wspólne prowadzenie badań naukowych 
i – już w najbliższej przyszłości 
– zbudowanie wspólnej oferty edu-
kacyjnej. Perspektywiczne plany 
Unii Akademickiej obejmują rów-
nież utworzenie Związku Uczelni 
oraz pierwszego, niepaństwowego 
uniwersytetu. 

W październiku br. Prezydium Unii 
Akademickiej opracowało szczegó-
łowy harmonogram prac. Realiza-
cję ustalonych zadań powierzono 
powołanym przez Radę Unii dzie-
więciu komisjom, które skupia-
ją specjalistów reprezentujących 
wszystkie dziesięć zrzeszonych w 
UA uczelni:
- Komisja ds. PR (prace nad wizerun-
kiem UA oraz targami edukacyjnymi)
- Komisja ds. współpracy naukowej i 
projektów badawczych (tworzenie pro-
jektów badawczo-rozwojowych, promo-
cja kadry naukowej)
- Komisja ds. współpracy działów dy-
daktyki (wspólna oferta edukacyjna oraz 
metody wdrożenia programu wymiany 
studentów Uczelni UA)
- Komisja ds. współpracy działów IT 
(usprawnianie kanałów informacyjnych 
między uczelniami Unii Akademickiej 
oraz stworzenie systemu telekonferencji)
- Komisja ds. współpracy organizacji 
i samorządów studenckich (integracja 
samorządów studenckich uczelni UA oraz 
wymiana form aktywizacji studentów)
- Komisja ds. przedsiębiorczości (stwo-
rzenie platformy Akademickich Inkubato-

rów Przedsiębiorczości, wymiana miejsc 
praktyk oraz ofert pracy dla studentów i 
absolwentów uczelni UA) 
- Komisja ds. sportu akademickiego 
i klubów AZS (stworzenie oferty wspól-
nych imprez i rozgrywek sportowych, 
wspólne korzystanie z infrastruktury 
sportowej UA)
- Komisja ds. współpracy kulturalnej 
(wspieranie rozwoju i promocja uzdolnio-
nych artystycznie studentów).

Każda z Uczelni określiła ponadto za-
kres swojej szczególnej aktywności na 
rzecz Unii Akademickiej. Wyższa Szkoła 
Ekonomiczna w Białymstoku proponuje 
prowadzenie projektów badawczo-wdro-
żeniowych i szkoleniowych, finansowa-
nych głównie z funduszy strukturalnych 
UE. Wyższa Szkoła Gospodarki w Byd-
goszczy podzieli się doświadczeniami 
w prowadzeniu wirtualnego dziekanatu i 
platformy nowoczesnych technologii edu-
kacyjnych oraz unikatową Akademicką 
Przestrzenią Kulturalną. Ateneum-Szkoła 
Wyższa w Gdańsku za swoje najważniej-
sze atuty uznała profesjonalne warsztaty 
dla studentów prowadzone przez zna-
komitych specjalistów z zakresu dzien-
nikarstwa. Wyższa Szkoła Umiejętności 
im. Stanisława Staszica w Kielcach go-
towa jest podzielić się doświadczeniami 
z zakresu tworzenia nowych kierunków 

studiów, pozyskiwania kadry nauko-
wo-dydaktycznej z zagranicy. Wyższa 
Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lu-
blinie chętnie udostępni Wydawnictwo 
Akademickie i Drukarnię Akademicką, 
do dyspozycji skonsolidowanych  uczel-
ni będzie także Ośrodek Szkoleniowy w 
Piotrawinie nad Wisłą. Wyższa Szkoła 
Informatyki w Łodzi gotowa jest udostęp-
nić swoją nowoczesną bazę sportowo-
-dydaktyczną, podzielić się doświadcze-
nie w tworzeniu i administrowaniu stron 

internetowych. Wyższa Szkoła 
Biznesu – National–Louis Univer-
sity proponuje ścisłą współpracę z 
uczelniami w USA oraz znakomite 
doświadczenie w budowaniu śro-
dowiska absolwenckiego. Uczel-
nia rozbudowuje park technologii 
nowej generacji „Miasteczko Mul-
timedialne”. Wyższa Szkoła Ję-
zyków Obcych w Poznaniu, jako 
prawdziwy lingwistyczny potentat, 
chętnie podzieli się doświadcze-
niem i osiągnięciami w tym zakre-
sie. Zachodniopomorska Szkoła 
Biznesu w Szczecinie ma szerokie 
doświadczenie w przygotowywa-

niu obcojęzycznych programów naucza-
nia oraz w skutecznym ubieganiu się o 
dofinansowanie z europejskich funduszy
edukacyjnych. Międzynarodowa Szkoła 
Wyższa Logistyki i Transportu we Wro-
cławiu proponuje ekspertyzy z logistyki i 
korzystanie z doświadczeń międzynaro-
dowej współpracy studenckiej i nauko-
wej.  

Przed nami zatem poważne i długofa-
lowe działania, ale i pokaźny potencjał: 
ponad 70 kierunków kształcenia, kilkaset 
specjalności, studia MBA i Master, part-
nerskie uniwersytety na całym świecie, 
zaufanie 40 tys. studentów i 60 tys. ab-
solwentów. To kapitał, który Unia Akade-
micka pragnie nie tylko wykorzystać, ale 
i pomnożyć.

Kinga Oczachowska
Małgorzata Dysarz

Unia Akademicka rozpoczęła działalność
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Jest tyle kierunków, a ja musiałem wy-
brać taki, na którym wymagany jest eg-
zamin wstępny – wzdychałem ciężko na 
korytarzu, patrząc na teczki pozostałych 
kandydatów. Na początek egzamin z ry-
sunku odręcznego - na stole stało kilka 
brył geometrycznych, na których to od-
zwierciedlenie ołówkiem na kartce dosta-
liśmy kilka godzin. Przerwa i zadania pro-
jektowe, po których czas nastał na część 
ustną. W odróżnieniu od innych uczelni 
tutaj egzaminy trwały zaledwie jeden 
dzień. Jeszcze chwila stresu przed ogło-
szeniem wyników i tak od 1 października 
mógł ruszyć pierwszy w historii nie tylko 

uczelni, ale i całej Bydgoszczy kierunek 
„architektura i urbanistyka”. Studia trwają 
4 lata i po ukończeniu otrzymuje się tytuł 
inżyniera architekta.

GRECKI CIEŚLA
Zawód architekta znany jest ludziom od-
kąd zaczęto stawiać budowle, ale choć 
architekci mieli swoje genialne osiągnię-
cia już w starożytnym Egipcie, a potem w 
średniowieczu, w okresie renesansu czy 
baroku, nie była to dziedzina tak docenia-
na jak teraz. Nazwa zawodu “architekta” 
wywodzi się z greckich słów arché [po-
czątek, podstawa] oraz techné [rzemio-

sło, sztuka]. W starożytnej Grecji archi-
téktos oznaczał więc osobę wykonującą 
pracę głównego rzemieślnika czy główne-
go cieśli. Nie jest to jednak zawód jasno 
zdefiniowany i, w zależności od różnych
krajów i czasów, architekt spełniał nieco 
odmienne funkcje. Od zawsze wiązał się 
za to z zawodem szanowanym i docenia-
nym, głównie w profesji artystycznej.

SZERMIERKA RAPIDOGRAFEM
Na pierwszych zajęciach pojawiło się po-
nad czterdziestu studentów, szybko udało 
się nawiązać nowe kontakty. Byli wśród 
nich świeżo upieczeni maturzyści oraz 
osoby z długoletnim doświadczeniem w 
zawodzie. Rozpierała mnie duma, gdy 
w ręku trzymałem indeks nowej uczelni, 
jak się później okazało, przyczynę wielu 
nieprzespanych nocy. Pierwszy rok to 
zajęcia, które mają dać nam podstawy i 
przygotować do dalszej nauki. Była wśród 
nich matematyka, rysunek odręczny czy 
geometria wykreślna, czyli niezrozumiana 
przez wielu plątanina kresek, ukazująca 
bliżej nieokreślone kształty przestrzenne 
na płaszczyźnie. Osobną przygodą był 
kontakt z rapidografem - to niezwykłe 
urządzenie do kreślenia na kalce uczyło 
pokory, gdy nad ranem jedną zbyt mocno 
postawioną kreską przekreślało się cało-
nocną pracę. Przełom w projektowaniu 
nastał dopiero po trzecim semestrze, kie-
dy poznaliśmy programy wspomagające 
projektowanie typu CAD, a tworzenie w 
nich wizualizacji było niczym spełnione 
marzenie.

HALA NA ZALICZENIE
Wśród przedmiotów znalazły się zagad-
nienia typowo techniczne jak: budownic-
two, geologia, materiałoznawstwo czy fi-
zyka budowli, artystyczne jak kompozycja 
kolorystyczno–fakturowa, humanistyczne 

Architektura to podobno jeden z najtrudniejszych i najbardziej elitarnych 
kierunków studiów, więc gdy 4 lata temu ogłosiłem wszystkim, że dosta-
łem się na architekturę, patrzyli na mnie z niedowierzaniem, gdy doda-
łem, że na bydgoskiej uczelni, na ustach wszystkich pojawiał się dziwny 
uśmiech. Tak zaczęła się moja przygoda z architekturą. 

Zawód ARCHITEKT
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A Centrum Handlowe w Inowrocławiu (projekt), Beata Drużkowska

Odbudowa zachodniej pierzei Starego Rynku w Bydgoszczy (projekt), Marcin Sajdak
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jak historia, specjalistyczne - mieszkalnic-
two, projektowanie obiektów usługowych 
czy sportowych lub związane pośrednio 
jak: informatyka, ekonomia czy grafika 
komputerowa. Na trzecim zaś roku poja-
wiły się specjalizacje - można było wybrać 
jedną z pięciu dyscyplin - urbanistyka, 
kształtowanie krajobrazu, wystroje wnętrz 
i obiekty usługowe, które cieszyły się naj-
większym zainteresowaniem. Niezwykły 
kierunek to również dość nietypowe zaję-
cia, które najczęściej polegają na konsul-
towaniu projektów semestralnych, a były 
wśród nich: budynki strażnika, pawilon 
parkowy, dom kultury czy hala magazyno-
wa. Zdarzały się także wycieczki zawodo-
we na plac budowy czy typowo praktyczne 
zajęcia z przygotowywania odlewów gip-
sowych. Również sesja przyjmowała czę-
sto nietypowy charakter, gdyż poza stan-
dardowymi egzaminami często podstawą 
zaliczenia był projekt, który oceniała ko-
misja, składająca się z doświadczonych 
architektów. Chwila stresu zaowocowała 
jednak trzeźwym podejściem do obrony 
pracy dyplomowej.

Z PĘDZLEM PO LASACH
Miłym przerywnikiem w zajęciach były 
liczne wyjazdy i konferencje, w tym wy-
jazd na Targi Budownictwa do Poznania, 
wystawę Entry w Niemczech, warsztaty w 
Juracie oraz Kamieniu Pomorskim. Mieli-
śmy także swoich reprezentantów w Gre-
cji na konferencji eCAADe, w Działdowie 
na konferencji „Ochrona zabytków archi-
tektury obronnej – teoria a praktyka” czy 
lokalnych Spotkaniach Architektów. Dwa 
tygodnie z każdych wakacji zajmowały 
praktyki zawodowe, dwie z nich organi-
zowała Uczelnia - była to praktyka urba-
nistyczna oraz plener malarski, gdzie z 
pędzlem i ołówkiem w ręku odkrywaliśmy 
uroki Borów Tucholskich. Życie studenc-
kie umilały także wspólne wieczorne wyj-
ścia, wernisaże i koncerty organizowane 
w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej 
oraz pełen atrakcji czas Juwenaliów.

WRAŻLIWOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
To, co szczególnie doceniałem studiując 
ten kierunek, to jego interdyscyplinar-
ność - możliwość łączenia zagadnień 
typowo artystycznych z technicznymi 

i rozwój na wielu płaszczyznach, gdyż 
praca architekta to funkcjonowanie na 
styku technologii, rynku inwestorskiego 
oraz sztuki. Nie byłoby to jednak możliwe 
bez odpowiedniej kadry wykładowców. 
Osób, które nie tylko posiadają wszech-
stronną wiedzę, ale również przekazują 
ją z niezwykłą pasją, a co ważne potrafią 
ją skonfrontować z rzeczywistością. Nie 
mógłbym tutaj nie wspomnieć o prof. Ja-
nuszu Rębielaku, który z niezwykłą pasją i 
talentem pedagogicznym przekazywał in-
formacje z historii architektury i mechaniki 
oraz prof. Robercie Barełkowskim, który 
przez wszystkie lata studiowania ukształ-
tował naszą wrażliwość architektoniczną, 
ponadto o założycielach kierunku - prof. 
Lechu Zimowskim, dr. Halinie Ferens-Bu-
dzyńskiej czy opiekunce roku, mgr sztu-
ki Marcie Rosenthal–Sikora. Ciekawym 
doświadczeniem był także stały kontakt 
z architektem miejskim Robertem Łucką, 
dzięki któremu mogliśmy zgłębić prak-
tyczne aspekty urbanistyki oraz przyczy-
nić się do postępujących zmian w naszym 
mieście.

CHWILA PRAWDY
Czas, jaki pozostał na przygotowanie 
pracy dyplomowej, mijał bardzo szybko, 
a zakres był niezwykle obszerny. Poza 
pracą pisemną należało przygotować 

plansze w ciekawy sposób prezentujące 
projekt, prezentację multimedialną oraz 
makietę obiektu. Tematyka była różnorod-
na - od hotelu, centrum kulturalnego czy 
handlowego do obiektów o charakterze 
historycznym jak odbudowa zachodniej 
pierzei Starego Rynku. w Bydgoszczy 
Zawsze jednak praca poruszała wiele 
ważnych wątków o charakterze społecz-
nym czy urbanistycznym. Sama obrona 
była wydarzeniem niezwykle uroczystym 
i miała charakter otwarty. Pierwsza część 
to prezentacja obiektu, ocena recenzenta 
i promotora oraz pytania z widowni. Drugą 
część stanowił zamknięty egzamin ustny, 
którego zadaniem było sprawdzenie wie-
dzy nabytej przez cztery lata nauki.

DOBRY ZAWÓD
Wiele osób jeszcze na studiach rozpo-
częło pracę w zawodzie, inni próbują sił 
we własnej działalności, część zdecy-
dowała się na kontynuację nauki na stu-
diach uzupełniających magisterskich. Aby 
móc projektować samemu należy jeszcze 
przystąpić do izby zawodowej, odbyć 
praktyki i zdać egzamin przed komisją 
państwową. Nikt nie ma jednak wątpli-
wości, że wybrał zawód z przyszłością, 
pozwalający spokojnie na życie i dający 
niezwykłą satysfakcję. Architekt to zawód 
prestiżowy i, choć powstanie budynku to 
praca wielu osób, za jego twórcę uznaje 
się właśnie architekta. Niezwykłość tego 
zawodu sprawia, że osoby z tej grupy są 
znane zarówno w środowiskach inżynier-
skich, jak i artystycznych.

Gdy zaczynaliśmy naszą przygodę z ar-
chitekturą, jeden z wykładowców zdra-
dził nam, że studia to czas, który przede 
wszystkim zmienia sposób patrzenia na 
życie. Jest to jednak sposób, który po-
zwala odkryć w sobie pasję do sztuki, jaką 
jest architektura, chęć szukania i odkry-
wania nowych rozwiązań oraz szkolenia 
umiejętności technicznych. A jest to o tyle 
ważne, że pierwsi architekci już niedługo 
będą zmieniać wizerunek naszych miast i 
wpływać na jakość naszego życia.

Starosta roku
Sambor Mieruszewski

Centrum rekreacyjne w Cekcynie (projekt), Sambor MieruszewskiWizualizacja Muzeum Soli w Inowrocławiu (projekt), Przemysław Gawęda

Centrum kulturalne w Bydgoszczy (projekt), 
Julia Lipska
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Rozmowa z dr. Grzegorzem 
Russakiem, znawcą polskiej 
kuchni, wykładowcą, kucha-
rzem, hotelarzem, autorem 
wielu publikacji książkowych, 
programów telewizyjnych i 
radiowych, prezesem Polskiej 
Izby Produktu Regionalnego i 
Lokalnego, wiceprezesem Pol-

skiego Zrzeszenia Hoteli.

- Jest Pan znany jako popularyzator kuch-
ni staropolskiej…

- Nie tylko staropolskiej, ale w ogóle kuch-
ni polskiej, regionalnej, naszego dzie-
dzictwa kulinarnego. Kuchnia była różna 
regionalnie, ale także odzwierciedlała 
strukturę społeczną – mówimy o kuchni 
arystokratycznej, ziemiańskiej, szlachec-
kiej, włościańskiej. Każda z nich była na 
swój sposób wspaniała, po prostu inna. 

- Mówi Pan „była…”

- Ponieważ uważam, że kuchnia tradycyj-
na została zagubiona przez ostatnie dwa 
pokolenia. Z powodu braków surowco-
wych, ale nie tylko. Kuchnia zawsze jest 
odbiciem tego, co przeżywa społeczeń-
stwo. Socjalizm chciał, żeby wszyscy 
mieli tak samo, społeczeństwo miało być 
jednoklasowe. Niszczono wszystko, co 
wiązało się z arystokracją i ziemiaństwem, 
a także rzemiosłem i włościaństwem, czyli 
także ich tradycyjną kuchnię. Szczególnie 
perfidnym sposobem walki z tradycją było 
ograniczanie metrażu mieszkań. W ma-
łym mieszkaniu nie mieściła się babcia, 
która przekazywała tradycje i mądrość 
pokoleń.
Największą, moim zdaniem, krzywdę na-
szej gastronomii, nawet tej rodzinnej, wy-
rządziła słynna książka kucharska „Kuch-
nia polska”, według której całe pokolenia 
uczyły się gotować. Znam pierwowzór 
tej książki, wydany kilkakrotnie przed 
wojną we Lwowie. Różnica tych samych 
przepisów w obydwu książkach polega 
na dopasowaniu pierwowzoru do socja-
lizmu. Masło zastąpiono margaryną, wy-
rzucono szparagi, raki, dania z jagnięciny 
i dziczyzny (te ostatnie przeznaczano na 
eksport, ponieważ państwo potrzebowało 
dewiz) itp. 

- Z wykształcenia jest Pan doktorem nauk 
rolniczych, lekarzem weterynarii, skąd za-
tem to szczególne zamiłowanie?

- W moim domu nawet w najgorszych 

czasach próbowano kultywować kuchnię 
polską. Z dzieciństwa utkwiło mi w pa-
mięci pewne wydarzenie, które z pewno-
ścią miało wpływ na mój przyszły wybór. 
Otóż, ojciec mojego kolegi, znany archi-
tekt, miał przyjąć delegację wybitnych 
szwedzkich architektów. Ponieważ w re-
stauracjach było to, co było, moja babcia 
zaproponowała, że zrobi normalny obiad 
świąteczny, chłopcy (ja i kolega) zaniosą 
to wszystko na spotkanie i będzie dobrze. 
Ów świąteczny obiad na długo utkwił mi 
w pamięci. Składały się nań dwa ro-
dzaje mięsa, dwie zupy i wiele innych 
dań. Trwał 5 godzin - nigdy przedtem 
tak długo nie siedziałem przy stole! 
Szwedzi zachwycali się smakiem 
wszystkich potraw, nawet ziemnia-
ków i mizerii. Zapamiętałem, co po-
wiedział jeden z gości: gdyby takie 
dania dawano u was zawsze, raz 
na dwa tygodnie przyjeżdżałbym 
do Polski z całą rodziną. Kiedy 
byłem dyrektorem Domu Polonii 
w Pułtusku, zgłosił się do mnie 
klub angielskich smakoszy, któ-
rzy poprzez kuchnię poznawali 
inne narody. Przylatywali tylko 
na nocne ucztowanie, obżarstwo 
nawet, które trwało do wczesnych 
godzin rannych i – wracali do sie-
bie. Byli zachwyceni przyjęciem 
w zamku w Pułtusku, siedzibie 
Polaków z zagranicy, więc wracali 
do nas kilkakrotnie. Wtedy pomyśla-
łem, że udało mi się zrealizować coś 
z tego, co tamten Szwed we mnie za-
szczepił. 

- W swoich programach telewizyjnych, 
i nie tylko, wiele miejsca poświęca Pan 
kuchni myśliwskiej…

- Bo też towarzyszyła nam od zarania 
dziejów. Już za Ottona III obcokrajowcy 
nie mogli nachwalić się polskiej kuchni 
myśliwskiej. Poza tym mało kto zdaje 
sobie sprawę z tego, że dzięki niej uda-
wały nam się wyprawy wojenne. Pod 
Grunwaldem wygraliśmy, bo królowi pół 
roku wcześniej zapewniono zapasy dzi-
czyzny. O skutecznej obronie zamków 
decydowało m.in. to, ile mięsiwa, zasolo-
nego w beczkach, wędzonego itp. było w 
piwnicach.

- Często sięga Pan po stare przepisy…

- Mam duży zbiór dawnych książek ku-
charskich, które bardzo lubię czytać. 
Byłem zwłaszcza zafascynowany bo-
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Byłem zwłaszcza zafascynowany bo- Dr Grzegorz Russak w oryginalnym kontuszu z XVII-wiecznym 

pasem przeworskim. U boku zabytkowa szabla.
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gactwem kuchni XIX-wiecznej, kiedy nie 
było państwa polskiego, ale był naród, 
który m.in. poprzez kuchnię bronił swo-
jej tożsamości. Uważam, że nasze dzie-
dzictwo kulinarne, szczególnie kuchni 
wykwintnej jest największe na świecie. 
Proszę mi powiedzieć, w którym kraju 
świata jest tyle zup, co u nas? A sosów 
słodko-kwaśnych? A ciast drożdżowych? 
W podręczniku kucharskim z 1857 roku 
jest 48 przepisów na babkę wielkanocną. 
Podobnie rzecz się ma z potrawami z ryb 
słodkowodnych. Na Wigilię ziemiańską 
obowiązkowo podawano słodkie ryby 
na 12 sposobów. Gdy kucharz chciał się 
popisać, każda część ryby była inaczej 
przyrządzana - pieczona, smażona, fa-
szerowana… Dziś najczęściej daje się 
jeden przepis - na rybę z grilla (choć po-
winno się mówić: z rusztu). A gdzie się 
podziały pasztety rybne, musy? Kiedyś w 
dobrej kuchni pracował pasztetnik, który, 
jak cukiernik, musiał zrobić cuda w swojej 
dziedzinie. 
Zachęcam do korzystania ze starych 
receptur, ale przestrzegam: trzeba znać 
również historię produktu i towaroznaw-
stwo. Bez tego może nic nie wyjść. Przy-
kładowo: według starego przepisu mary-
natę do mięsa należy robić ze szklanki 
wody i szklanki octu. Tyle, że wówczas 
używano octu domowego, 3-4-procento-
wego, a dzisiaj kupuje się 10-procentowy. 
Gdy widzę na ekranie, jak kucharz wkła-
da do takiej marynaty polędwicę, czuję, 
że ona się pali. Podobnie jest z piwem 
do zupy piwnej. W dawnej Polsce to nie 
był cienkusz, alkoholu bywało w nim 9% 
i więcej, a tzw. suchej masy - do 25%. 
Dzisiejsze piwo nijak się ma do tego. 
To wszystko trzeba wiedzieć, bo inaczej 
smak nam nie wyjdzie.

- A skąd wziąć dawne surowce, skoro na-
wet obecne są coraz gorszej jakości? 

- To jest nasza wina. Stworzony został 
nowy europejski system jakości żywno-
ści, zakładający, że w 2013 roku 50% 
żywności na rynku europejskim będzie 
stanowiła żywność naturalna. Czy będą 
to polskie produkty? Myślę, że nie. My 
będziemy robili parówki bez mięsa oraz 
dużo analogów mięsa i sera. W dodatku 
dzisiaj mamy do czynienia z neokolonia-
lizmem wolnego rynku. Polska dostarcza 
krajom zachodnim doskonałego surowca: 
nasza szynka złotnicka w całości sprze-
dawana jest do Hiszpanii i wraca do nas 
jako szynka hiszpańska po 200 zł za kilo-
gram. To my zapewniamy naturalny suro-
wiec do produkcji włoskiego „prosciuto”. 
Podobnie jest z mlekiem. 
Powrót do dawnych surowców jest oczy-
wiście możliwy, pod warunkiem, że uru-
chomimy w najbliższym czasie produkcję 
lokalnej żywności naturalnej, która będzie 
opłacalna (czyli droższa) i zdobędziemy 

na nią europejskie certyfikaty. Zabiega 
o to Polska Izba Produktu Regionalne-
go i Lokalnego, której jestem prezesem. 
Odbyliśmy dyskusje w Sejmie i Senacie, 
obecnie zwracamy się z tą sprawą do sa-
morządów na różnych szczeblach. A jest 
o co walczyć, bo mamy doskonałe wa-
runki do produkcji naturalnej żywności. 
Trzeba tylko myśleć po europejsku – bro-
nić swojego, mieć szacunek do swojej 
przeszłości, do dziedzictwa kulinarnego i 
nauczyć się sprzedawać je jako wartość 
dodaną. 
Siła rażenia polskiej kuchni, tej prawdzi-
wej, wykwintnej jest niebywała. Nie zda-
jemy sobie sprawy, jak łatwo dzięki niej 
budować markę turystyczną, jak łatwo 
znaleźć właściwą pozycję na świecie. 
Swego czasu Wally Ollins, ekspert w 
dziedzinie marketingu, który pomagał w 
promocji naszego kraju, powiedział zda-
nie, które warto zapamiętać: jeśli kuchni 
jakiegoś narodu nie ma w restauracjach 
metropolii świata, tego narodu nie ma w 
świadomości świata. 

- Ale my sami, jak Pan mówi, od dwóch 
pokoleń nie znamy własnej kuchni…

- Trudno ją znać, skoro w mediach redak-
torzy, niemający zielonego pojęcia o naro-
dowej kuchni, prezentują zagranicznych 
mistrzów gotowania. I jeszcze pytają ich 
o naszą kuchnię. Znaczące jest, że kan-
celaria prezydenta RP prosi …Francuza 
o przygotowanie przyjęcia dla prezyden-
ta Francji… A inna nasza głowa państwa 
oświadcza publicznie, że nie lubi polskiej 
kuchni, bo jest za tłusta… Gdyby prezy-
dent wspomnianej Francji powiedział, że 
nie lubi kuchni francuskiej, bo wina są 
kwaśne, sery śmierdzące, a zamiast foie 
gras woli sushi, byłby skandal na cały 
kraj…
Każda kuchnia ma swoją specyfikę, bo 
bierze się z tego jedynego miejsca na 
świecie, ze specyficznej mikroflory, po-
wodującej kiszenie kapusty, ogórków, czy 
dojrzewanie serów. Żeby kuchnia była au-
tentyczna, musi opierać się na lokalnych 
surowcach. A ja niedawno jadłem obiad 
w Łowiczu, największym bodaj zagłębiu 
warzywnym w Polsce, i dostałem na ta-
lerzu francuską marchewkę Bonduelle, 
ziemniaka irlandzkiego McCaine i łososia 
norweskiego. I to się u nas uważa za nor-
malne. 

- Czy widzi Pan wyjście z tej sytuacji?

- Przede wszystkim trzeba budować 
świadomość. To staram się robić w swo-
ich książkach i programach telewizyjnych 
oraz radiowych. Przez 18 lat nagrałem ich 
sporo po to, by pokazać nasze dziedzic-
two, żeby zaszczepić szacunek do wła-
snej przeszłości. Niedawno jeden z mo-
ich programów miał większą oglądalność 

niż popularny serial. To cieszy, bo może 
oznaczać, że naród zaczyna odzyskiwać 
pamięć. O naszym dziedzictwie kulinar-
nym mówię także na wykładach, cytu-
jąc XIX-wiecznego etnografa, Zygmunta 
Glogera: „Obce rzeczy wiedzieć dobrze 
jest, swoje – obowiązek”. Mówię też, że 
nie zbudujemy szybko najlepszego czoł-
gu na świecie, ani samolotu, ale możemy 
znakomicie gotować. Bo smak mamy w 
genach. Może jestem jak samotny, bia-
ły żagiel, ale próbuję. Mam nadzieję, że 
młodym ludziom osłabnie zapał do kuchni 
światowych, które nigdy nie będą praw-
dziwą kuchnią w naszym kraju. 

- Polska kuchnia może być szansą dla na-
szych studentów?

- Doskonale na niej buduje się produkt tu-
rystyczny. Turyści, zwłaszcza zagraniczni, 
szukają tego, co autentyczne. Co więcej, 
z każdej podróży pamiętają najdłużej to, 
co jedli i pili, a nie zabytki, które bardzo 
szybko uciekają z pamięci. Zatem gotuj-
my dla nich, a oni na pewno odwzajemnią 
się gorącym, szczerym, uczuciem umiło-
wania polskiej kuchni. Wielu takich gości 
miałem, nie dziesięciu, a tysiące, więc 
mam prawo tak mówić. 

- W domu z pewnością przyrządza Pan 
specjały tradycyjnej kuchni polskiej…

- Jeżeli mi czas na to pozwala. Bardzo 
dużo podróżuję, ale gdy wracam, z przy-
jemnością przyrządzam mięsa, dziczy-
znę, wędliny… Przyznam, że niespecjal-
nie w ciastach się specjalizuję. Wracając 
do czasu, którego wciąż mamy za mało, 
od dawna myślę o tym, jak go oszczędzać 
i jednocześnie zachować tradycję, stosu-
jąc nowoczesne metody np. zamrażanie 
czy opakowania próżniowe. Może to kie-
dyś opiszę? 

- Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. 
Zgodzi się Pan, że to szczególny moment 
powrotu do tradycji…

- I owszem. Jest to wspaniała tradycja, 
łącząca wszystkich, wierzących i niewie-
rzących. Dlatego życzę, aby potrawy, 
które pojawią się na wigilijnym stole, przy-
prawione były niepowtarzalną atmosferą 
ukochanych przez Polaków świąt, rado-
ścią dzieci i zgodą wśród dorosłych. Po-
wiem trochę wbrew sobie: nieważne, czy 
na tym stole pojawi się zupa grzybowa, 
rybna, czy barszcz. Ważne, jak one będą 
podane i w jakim nastroju spożywane. 
Kapusta z grzybami nigdy nie ma takiego 
smaku, jak w Wigilię. To jest ta siła tradycji 
którą musimy pielęgnować i przekazywać 
z pokolenia na pokolenie.

rozmawiała Elżbieta Szajkiewicz
Dr Grzegorz Russak w oryginalnym kontuszu z XVII-wiecznym 
pasem przeworskim. U boku zabytkowa szabla.
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Jeszcze nigdy w historii francuskich stu-
diów Master w WSG nasi studenci nie 
wypadli tak dobrze w „Grze w przedsię-
biorstwo” we Francji. Martyna Drewnik i 
Jurand Chojnowski zdobyli puchar za za-
jęcie I miejsca w grze, Natalia Błaszczyk 
i Karolina Chabasińska zostały nagrodzo-
ne za najlepszy plakat reklamowy, wszy-
scy zaś zebrali wiele gratulacji za najcie-
kawszą prezentację swojego kraju. 

W tegorocznej Grze, zorganizowanej w 
ośrodku Uniwersytetu Le Mirail we Foix, 
studenci z Francji, Polski i Ma-
lezji, podzieleni na międzyna-
rodowe grupy, prowadzili wirtu-
alne restauracje. Podejmowali 
wiele decyzji dotyczących wiel-
kości przedsiębiorstwa, struk-
tury organizacyjnej, strategii, 
kampanii promocyjnej, itp., wy-
korzystując w praktyce wiedzę 
z zakresu zarządzania, eko-
nomii, finansów oraz marke-
tingu. Gra wymagała również 
zaangażowania, umiejętności 
komunikowania się w języku 
francuskim i angielskim oraz 
chęci przełamania barier kul-
turowych. Zdaniem studentów 
najtrudniejsza była właśnie 
komunikacja w zespołach i to 

ona czasami blokowała strategiczne po-
sunięcia. 

Zadaniem pozakonkursowym dla wszyst-
kich uczestników była prezentacja wła-
snego kraju. I tu nasi studenci stanęli na 
wysokości zadania. W barwny sposób 
przedstawili walory kulturowe oraz przy-
rodnicze Polski, a ponadto zadbali o pod-

niebienia publiczności, częstując typowo 
polskimi smakołykami: chlebem ze smal-
cem i polską kiełbasą, domowymi konfi-
turami, piernikami z Torunia, raczkami, 
krówkami i kukułkami… Bardzo dobrze 
została przyjęta krótka nauka języka pol-
skiego, podczas której nawet nasz fran-
cuski wykładowca został przepytany z 
wymowy „W Szczebrzeszynie chrząszcz 

brzmi w trzcinie” i innych typo-
wych dla polszczyzny zwro-
tów. 

Na zakończenie czekały ich 
już same przyjemności – wi-
zyta w winnicy w Gaillac, połą-
czona z degustacją tradycyjnej 
francuskiej kuchni i wspania-
łych win oraz zwiedzaniem 
średniowiecznego miastecz-
ka, a potem nocna zabawa w 
Tuluzie. Wrócili do Bydgosz-
czy pełni wrażeń i nowych do-
świadczeń, które z pewnością 
wykorzystają na drugim roku 
swoich francuskich studiów.
    

Natalia Błaszczyk
Marta Chaberska

Podczas Dyplomatorium kolejna 
grupa studentów, dziś absolwentów Stu-
diów Master odebrała dyplomy Master 2 
kierunku „turystyka i rozwój” Uniwersyte-
tu Le Mirail w Tuluzie. Większości z nich 
wręczono jednocześnie dyplom magistra 
turystyki i rekreacji WSG. 
Wcześniej największym ich przeżyciem 
była obrona pracy dyplomowej. Dominu-
jącym językiem podczas obron był fran-
cuski, powstała nawet praca, napisana 
w całości w tym języku. Spora część stu-
dentów jako język obrony wybrała angiel-
ski, ale dopuszczalna według regulaminu 
była również obrona w języku polskim. 
Szczególny podziw należy się tym stu-
dentom, którzy, jak Daria Brodziak, ucząc 
się języka francuskiego zaledwie dwa 
lata, podjęli ambitną próbę zdania tego 
najważniejszego egzaminu właśnie w 
języku francuskim. Jak widać, dzięki stu-

diom Master można 
sprostać nawet naj-
bardziej ambitnym 
wyzwaniom. 
Tematyka prac Ma-
ster była bardzo róż-
norodna. Zdarzały 
się prace, dotyczące 
lokalnego rynku tu-
rystycznego – pro-

duktu turystycznego Zamku Książ, ruchu 
turystycznego w powiecie człuchowskim, 
informacji turystycznej w Bydgoszczy, ale 
i takie, które, będąc próbą ujęcia rozwoju 
turystyki w aspekcie międzynarodowym, 
dotyczyły: jakości usług turystycznych 
na Lazurowym Wybrzeżu, turystyki stu-
denckiej we Florencji czy też porównania 
funkcji turystycznej Saint-Tropez i naszej 
rodzimej Ustki. Najlepszą pracę napisała 
Barbara Pietrzak, która opisała wykorzy-
stanie środków unijnych dla rozwoju tu-
rystyki na przykładzie Wyspy Młyńskiej w 
Bydgoszczy. Zwycięska praca powstała 
pod kierunkiem dr. Jarosława Oczki. 
Po dwuletniej intensywnej nauce nad-
szedł czas pożegnań, zarówno z wykła-
dowcami, jak i z samymi Masterami. Był 
to trudny moment, ponieważ chyba żad-
ne inne studia nie mają tak niezwykłego 

charakteru. Przez dwa lata zawiązały się 
niezwykłe przyjaźnie, wspomagane przez 
organizowane wyprawy integracyjne, po-
byt we Francji czy też wspólne wysiłki nad 
powierzonymi badaniami. Z perspektywy 
dwóch lat - zdaniem Oli Musiał - nawet 
trud cotygodniowego spędzania siedmiu 
godzin w pociągu z Dolnego Śląska do 
Bydgoszczy się opłacał…
Wspomnieć również należy o przedsię-
biorczości Masterów. Kto nie wierzy, że 
można z powodzeniem połączyć naukę 
z praktyczną działalnością w turystyce, 
niech zajrzy na stronę www.visite.pl  
Młoda, ale bardzo dynamiczna firma Da-
rii, absolwentki studiów Master, może 
poszczycić się niezwykle prestiżową na-
grodą Kujawsko–Pomorskiej Organiza-
cji Turystycznej. Spora grupa Masterów 
dzięki francuskim studiom zakochała się 
we Francji, dlatego zaraz po obronach 
postanowiła wyjechać i tam właśnie zdo-
bywać doświadczenie zawodowe. Inni 
wybrali Polskę, gdzie kontynuują studia, 
tym razem doktoranckie, na tak prestiżo-
wych uczelniach jak Uniwersytet Gdański 
czy Akademia Leona Koźmińskiego w 
Warszawie. 

Bonne chance Masterzy!
RADEK JANICKI
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Centrum Europejskie im. Roberta Schu-
mana, prowadzące działalność eduka-
cyjną, informacyjną oraz badawczą w 
ramach Europejskiej Działalności Ba-
dawczej (EDB), w nowym roku akade-
mickim 2008/2009 wzbogaci się o nową 
propozycję. Oprócz cyklu „Studia i ana-
lizy europejskie” Nr 1 i 2 planuje wyda-
nie nowej pozycji pn. „Unia Europejska 
– społeczno-ekonomiczne studia nad 
przyszłością Wspólnoty”. 

„STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE”
Ogłoszenie przez Komisję Europejską 
2008 roku - Europejskim Rokiem Dia-
logu Międzykulturowego stało się pre-
tekstem do przygotowania pierwszego 
numeru „Studiów i analiz europejskich”, 
cyklu wydawniczego, poświęconego 
różnym aspektom funkcjonowania Unii 
Europejskiej. Drugi numer, który wydany 
zostanie pod koniec 2008 roku, dotyczyć 
będzie takich zagadnień, jak: Wydalanie 
oraz powrót nielegalnych imigrantów w 
prawie międzynarodowym, Migracje czy 
mobilność naukowców w Europie - ca-
sus Polski, Rynek pracy jako obszar bu-
dowy europejskiego układu socjalnego, 
Cena zjednoczonej Europy, czyli budżet 
Unii Europejskiej, Traktat lizboński oraz 
Przebieg procesu ograniczania wpływu 
lotnictwa na zmiany klimatyczne w Unii 
Europejskiej. 
Już dziś możemy poinformować, że w 
roku 2009 numery 3 i 4 „Studiów i analiz 
europejskich” poświęcone zostaną za-
gadnieniom Europejskiego Roku Twór-
czości i Innowacyjności oraz priorytetom 
komunikacyjnym Unii Europejskiej. 
W roku 2009 podjęte będą także dzia-
łania, których celem będzie przekształ-
cenie cyklu wydawniczego w monogram 

naukowy, punktowany przez KBN (Ko-
mitet Badań Naukowych).

„UNIA EUROPEJSKA – SPOŁECZNO-
-EKONOMICZNE STUDIA NAD PRZY-
SZŁOŚCIĄ WSPÓLNOTY”
Cel publikacji został ściśle określony. 
Powstanie Unii Europejskiej oraz wdra-
żanie mechanizmów rozwojowych i 
integracyjnych Europy przyczyniły się 
nie tylko do pokojowego współistnienia 
między narodami, ale także do rozwoju 
gospodarczego i bezpieczeństwa so-
cjalnego. Należy jednak zauważyć, że z 
biegiem czasu pierwotna idea wyblakła 
i utraciła siłę oddziaływania. Na skutek 
przemian wynikających z globalizacji 
wspieranej przez nowe technologie in-
formatyczne i telekomunikacyjne oraz 
rosnącą konkurencję innych gospoda-
rek światowych, a także pojawienie się 
strukturalnych barier wewnętrznych ha-
mujących wzrost gospodarczy, na po-
czątku 2000 roku Unia Europejska sta-
nęła przed koniecznością gruntownych 
przeobrażeń. Potrzebę tę spotęgowały 
dodatkowo rozszerzenia, które stano-
wiły bezprecedensowe wyzwanie dla 
konkurencyjności i wewnętrznej spójno-
ści Unii. Dołączenie do Wspólnoty ko-
lejnych dwunastu państw zaowocowało 
pogłębieniem dystansu w rozwoju go-
spodarczym, przesunięciem problemu 
nierówności na wschód kontynentu oraz 
zmianą sytuacji w polityce zatrudnienia 
i sferze pracy. W związku z powyższym 
zaplanowane przeobrażenia warunku-
jące dalszy rozwój Wspólnoty dotyczyć 
miały wszystkich aspektów życia ze 
szczególnym uwzględnieniem sfery go-
spodarczej i systemu społecznego. 
Próbą określenia jakości i stanu tych 
przeobrażeń oraz refleksją nad kierun-
kami rozwoju i przyszłością Wspólnoty 
będzie wydawnictwo „Unia Europejska 
– społeczno-ekonomiczne studia nad 
przyszłością Wspólnoty”, skierowane 
zwłaszcza do środowisk akademickich 
oraz ośrodków zaangażowanych w pro-
pagowanie wiedzy z zakresu integracji 
europejskiej (RCIE - Regionalne Punkty 
Informacji Europejskiej, Europe Direct, 
ośrodki Eurodesk). Wydawnictwo będzie 
miało charakter publikacji cyklicznej, co 
oznacza, że w kolejnych okresach bu-
dżetowych Europe Direct w Bydgoszczy 
zaplanowany będzie jeden tytuł. 

W roku 2009 pierwszy numer nowego 
wydawnictwa europejskiego „Unia Euro-
pejska – społeczno-ekonomiczne studia 
nad przyszłością Wspólnoty” poświęco-
ny zostanie zagadnieniom FLEXICURI-
TY. W ostatnich latach za największe 
osiągnięcie i jedną z najlepszych odpo-

wiedzi na społeczno-ekonomiczne 
wyzwania stojące przed Europą, 
uważa się preferowany od wielu lat 
w Danii model elastycznego bez-
pieczeństwa, nazywany potocznie 
flexicurity lub strategią „postderegulacji”.
Termin ten, będący neologizmem po-
wstałym na skutek połączenia ze sobą 
dwóch angielskich wyrazów: flexibility
(elastyczność, giętkość, podatność) 
oraz security (bezpieczeństwo, gwa-
rancja, ochrona), zbudowany został na 
potrzeby przygotowanego w 1999 r. pro-
gramu reform w ramach struktury rynku 
pracy. W duńskich realiach termin ten 
stanowił odpowiedź na to, w jaki sposób 
osiągnąć konkurencyjną gospodarkę, 
wysoki stopień zatrudnienia, gwarancję 
bezpieczeństwa socjalnego oraz spraw-
ne finanse publiczne.
W numerze znajdziemy: definicje i głów-
ne determinanty projektu flexicurity; ela-
styczność i bezpieczeństwo w ramach 
sfery pracy (elastyczne i nietypowe for-
my zatrudnienia, badania w zakresie sy-
tuacji na krajowym i regionalnym rynku 
pracy z uwzględnieniem aspektów flexi-
curity; międzynarodowe normy prawne 
w zakresie koncepcji oraz modernizacja 
prawa pracy w ujęciu flexicurity; koncep-
cja Flexicurity – jaki model dla Polski?; 
flexicurity w państwach Unii Europej-
skiej – raport ze skuteczności; flexicu-
rity – socjalny model na miarę wyzwań 
lizbońskich?

Kolejne numery wydawnictwa poświę-
cone zostaną takim zagadnieniom, 
jak: założenia budżetowe i finanse
UE, polityka regionalna Wspólnoty, ze 
szczególnym uwzględnieniem zmian 
regionalnych i efektów wykorzystywania 
funduszy strukturalnych na poziomie re-
gionu i kraju. 
Wszystkich zainteresowanych współ-
pracą z nami w zakresie europejskiej 
działalności wydawniczej prosimy o 
kontakt: Centrum Europejskie im. Ro-
berta Schumana przy Wyższej Szkole 
Gospodarki w Bydgoszczy 

e-mail: centrum.europejskie@byd.pl; 
www.ce.wsg.byd.pl; 
tel./faks:. (52) 567 00 69. 

KAROLINA MARCHLEWSKA

Nowości  wydawnicze 

CENTRUM EUROPEJSKIEGO
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Podsumowując współpracę z zagrani-
cą naszej Uczelni w roku akademickim 
2006/07 w artykule „Udana współpraca 
z zagranicą – ale dla kogo?” (KU 25/07) 
pokazaliśmy duże zaangażowanie Władz 
Uczelni i Centrum Współpracy z Zagrani-
cą w podnoszenie jakości współpracy z 
zagranicą, krytykując jednocześnie zbyt 
małą aktywność poszczególnych instytu-
tów i katedr. Warto zatem przyjrzeć się, 
co udało się nam osiągnąć w kolejnym 
roku akademickim.

Bez wątpienia najważniejszym osiągnię-
ciem jest podpisanie kolejnych dziewię-
ciu umów o współpracy w ramach pro-
gramu LLP-Erasmus oraz poszerzenie 
o nowe kierunki umów już obowiązują-
cych. Nowe umowy zostały zawarte z 
uczelniami z Estonii, Litwy (dwie uczel-
nie), Finlandii, Niemiec, Danii, Holandii, 
Portugalii oraz Węgier. Jest to duży suk-
ces organizacyjny, wyrażający się prawie 
60-procentową dynamiką wzrostu w sto-
sunku do roku poprzedniego, w którym 
mieliśmy 13 takich umów. Z naszych 
danych wynika, że w tym względzie je-
steśmy jedną z najbardziej dynamicznie 
rozwijających się uczelni w regionie. 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgosz-
czy może obecnie teoretycznie wysłać 
na semestr studiów w ramach programu 
LLP-Erasmus 56 studentów do uczelni 
zagranicznych z 12 różnych krajów eu-
ropejskich. Biorąc pod uwagę fakt, że 
w ubiegłym roku akademickim proces 
rekrutacji przeszło pomyślnie i w efek-
cie wyjechało zaledwie 15 studentów, a 
w obecnym roku pierwszą turę rekruta-
cji zamknęło pozytywnie 17 osób, widać 
jednoznacznie, że zapotrzebowanie na 
wyjazdy na studia za granicą jest obec-
nie niższe niż stworzone przez WSG 
możliwości. 

W roku akademickim 2007/2008 odnoto-
waliśmy znaczny wzrost wyjazdów pra-
cowników naukowo-dydaktycznych do 
uczelni partnerskich w celu prowadze-
nia zajęć i wymiany doświadczeń. 
Ten wzrost cieszy, gdyż w roku 
akademickim 2006/2007 wyje-
chało zaledwie 2 wykładowców, 
co oznaczało konieczność 
zwrotu pokaźnych środków, 
przeznaczonych na tę dzia-
łalność. Natomiast w bieżą-
cym roku wykorzystaliśmy 
już 100% przyznanych nam 
środków, wysyłając ośmiu 
pracowników do uczelni w 
Niemczech, Finlandii, Fran-
cji oraz na Litwie i Ło-
twie. Również w tym 
względzie możliwo-

ści stworzone przez CWZ wyprzedziły 
znacznie zapotrzebowanie, gdyż zgod-
nie z podpisanymi umowami do uczelni 
partnerskich mogłoby wyjechać aż 51 
osób.

W ubiegłym roku zdecydowanie zwięk-
szyła się również liczba innych wyjaz-
dów zagranicznych pracowników WSG. 
Należały do nich m.in. wyjazdy: pracow-
ników CWZ do Eckernförde oraz Bonn, 
pracowników CWZ i dziekanów Wydziału 
Społeczno-Ekonomicznego oraz Techno-
logicznego do Wilna, dyrektora Instytutu 
Kulturoznawstwa i Filozofii do Berlina, 
pracowników Instytutu Kulturoznawstwa 
i Filozofii do Wolverhampton, dyrektora 
ds. Rozwoju oraz pracownika Instytutu 
Informatyki Stosowanej i członka Kon-
wentu do uczelni partnerskiej w Wiedniu, 
kanclerza, kierownika Studiów Master do 
Kiszyniowa i Odessy, pracowników SzJO 
do Moskwy oraz pracowników Wydziału 
Turystyki i Geografii do Florencji czy pra-
cownika Instytutu Informatyki Stosowa-
nej do Kopenhagi.  

Więcej uwagi chcielibyśmy poświęcić 
efektom jednego z wyżej wymienionych 
wyjazdów. W listopadzie 2007 r. pra-
cownicy CWZ uczestniczyli w Eckern-
förde (Niemcy) 
w dniach part-
nerskich Baltic 
Sea Network 

(BSN), zrzeszającej ok. 30 uczelni z kra-
jów nadbałtyckich. Efektem tego wyjazdu 
było podpisanie umów o współpracy aż 
z sześcioma uczelniami z Litwy, Estonii, 
Niemiec, Finlandii i Danii, przystąpienie 
naszej Uczelni do BSN, późniejszy wy-
jazd pracowników CWZ i dziekanów Wy-
działu Społeczno-Ekonomicznego oraz 
Technologicznego na Litwę oraz wizyta 
prof. Volkera Krügera (Aalborg University 
/ Dania) w WSG. Dzięki uczestnictwu w 
BSN czterech studentów naszej Uczelni 
wraz z wykładowcą mogło również wziąć 
udział w dwutygodniowym intensywnym 
kursie w ramach programu Erasmus w 
Tallinie pt. „Promoting International Ma-
nagement Competencies in the Baltic 
Sea Region”. W ramach programu LLP-
-Erasmus w kursie tym uczestniczyło w 
sumie 40 studentów i 10 wykładowców z 
ośmiu krajów (szczegółowa relacja była 
przedmiotem osobnego artykułu w 27. 
numerze „Kuriera”).  

Wiele do życzenia pozostawia natomiast 
liczba studentów przyjeżdżająca do WSG 
z zagranicznych uczelni. W roku akade-
mickim 2006/07 studiowały u nas dwie 
osoby, w roku następnym tylko trzy. Stosu-
nek liczby studentów wyjeżdżających do 
przyjeżdżających jest jednak problemem, 
z którym borykają się wszystkie polskie 
uczelnie. Aby zachęcić zagranicznych 
studentów do odbycia semestru studiów 
w naszej Uczelni, CWZ podjęło stosowne 
działania. Do najważniejszych z nich na-

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
minął kolejny rok
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Pomysł na projekt „Akademia Inwestora” 
pojawił się w lutym bieżącego roku pod-
czas organizowanych przez Club Cash-
Flow „Dni Otwartych Klubu CashFlow”. 
Była to trzydniowa impreza, na której 
gościł m.in. Kamil Cebulski – jeden z 
najmłodszych milionerów w Polsce oraz 
firma szkoleniowa „Timing Trader”. Wów-
czas został zorganizowany konkurs „Ca-
shFlow Contest”. 
Inicjatywa pozwoliła odczuć, że dyskusje 
na temat rynku finansowego, otwierania
własnych firm, osiągania niezależności
finansowej czy doskonalenia siebie są
bardzo potrzebne, a ludzie coraz bardziej 
są świadomi i głodni wiedzy. Wtedy to po-
wstał pomysł, aby zwiększyć skalę przed-
sięwzięcia i ściągnąć najlepszych prele-
gentów z Warszawy, zrobić warsztaty z 
najlepszymi menedżerami firm związa-
nych z rynkiem finansowym i zorganizo-
wać konkurs dla studentów z całej Polski. 
Nie wiadomo było wtedy, że będzie to 
inicjatywa pod nazwą „Akademia Inwe-
stora” i że konkurs „Junior Trader” będzie 
realizowany przy współpracy DM X-Tra-
de Brokers. W międzyczasie udało się 
zorganizować kilka mniejszych imprez i 
wzbogacić regularne wtorkowe spotka-
nia klubu o dyskusje i prezentacje osób, 
które chciały podzielić się z innymi swoją 
wiedzą i doświadczeniem. Końcowy efekt 
kosztował dużo wysiłku, cierpliwości i sa-
mozaparcia, ale dał też nowe kontakty, 
wiedzę, doświadczenie i przede wszyst-
kim poczucie, że z małego pomysłu po-
wstała duża impreza, która ma szanse 
być prowadzona cyklicznie. 
W programie „Akademii Inwestora” zna-
lazły się dwudniowe prelekcje, warsztaty 
i konkursy. Specjaliści z X-Trade Brokers 
dzielili się z uczestnikami wiedzą na te-
mat analizy fundamentalnej, pokazywali, 
jak poruszać się po platformie transak-
cyjnej, dając wskazówki dotyczące tego, 
jak grać, żeby wygrać. Kadra z firmy FSM

POLSKA przedstawiła rynek finansowy
w sposób zrozumiały nawet dla praw-
dziwych laików, wyjaśniając, jak działa 
giełda i jakie są instrumenty pomnażania 
kapitału. Dużym powodzeniem cieszyły 
się wykłady pt. „Jak wydostać się z wyści-
gu szczurów”, „Zadbaj o swoją kondycję 
finansową” oraz „Jak ubrać mężczyznę
sukcesu”. 
Powody do radości daje fakt, że każdy 
uczestnik warsztatów i prelekcji mógł 
poznać w łatwy i przyjemny sposób do-
stępne na rynku instrumenty finansowe,
nauczyć się inwestować na rynku Forex 
i przekonać się, jak istotną rolę odgrywa 
w naszym życiu zarządzanie przepływem 
pieniędzy.
Efekty działalności klubu można spraw-
dzić na stronie internetowej: 
www.clubcf.pl

Na zakończenie przypomnijmy, że mi-
sją Klubu CashFlow jest podnoszenie 
finansowych umiejętności osób zainte-
resowanych edukacją poprzez gry inte-
raktywne i dyskusje. Chcemy rozbudzać 
świadomość, że każdy jest odpowiedzial-
ny za własną sytuację finansową w życiu.
Każdy jest w stanie zarządzać własnym 
przepływem pieniężnym, zbudować swój 
przychód pasywny i zdobyć finansową
niezależność. Musi tylko nabyć odpo-
wiednią wiedzę i nauczyć się dostrzegać 
szans jakie niesie życie. 
Club Cash Flow to przede wszystkim 
ludzie, którzy tworzą wartość poprzez 
angażowanie swojego kapitału intelek-
tualnego dla rozwoju nas wszystkich. W 
klubie możemy spotkać ciekawe osoby, o 
podobnych i różnych zainteresowaniach, 
być może przyszłych znajomych bądź 
partnerów w biznesie. Członkowie to wła-
ściciele firm, osoby pracujące na etacie,
studenci i uczniowie szkół średnich. 

  Leszek Narloch

AKADEMIA INWESTORA
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leżą: przygotowanie pakietu informacyjne-
go w języku angielskim (broszura, strona 
internetowa), przeznaczonego specjalnie 
dla studentów z zagranicy, podjęcie roz-
mów z władzami poszczególnych wydzia-
łów w celu otrzymania wiążącej oferty po-
tencjalnych przedmiotów prowadzonych 
w języku angielskim (podziękowania dla 
pani Dziekan Wydziału Społeczno-Eko-
nomicznego, która zaproponowała zde-
cydowaną większość przedmiotów z całej 
oferty), intensywne rozmowy z działami 
współpracy z zagranicą uczelni partner-
skich, propozycja zaproszenia do nas stu-
dentów polskiego pochodzenia z uczelni 
litewskich. Mamy nadzieję, że w dalszej 
perspektywie przedsięwzięcia te okażą 
się skuteczne i niekorzystny bilans popra-
wi się. 

Na zakończenie dodajmy, że poprawiło 
się również nam, pracownikom Centrum, 
które przeniesione zostało do nowej, zde-
cydowanie bardziej funkcjonalnej siedziby 
(Pałac, pokój 11), otrzymaliśmy wsparcie 
kadrowe (stażystka oraz pełnoetatowy 
pracownik) oraz własny budżet, który uła-
twia zdecydowanie pracę CWZ, przyspie-
szając i upraszczając niektóre procedury, 
pozwalając lepiej i efektywniej planować 
działania. Za to niniejszym dziękujemy.

   Lech Zieliński
  Łukasz Jasiński 

Umowy o współpracy w ramach programu 
LLP-Erasmus – stan na 20.10.2008

UMOWY O WSPÓŁPRACY
Aalborg University / Dania
Alanus University / Niemcy
Cologne Business School / Niemcy
Estonian IT College in Tallinn / Estonia
Fachhochschule Eberswalde / Niemcy
Hochschule Heilbronn / Niemcy
Hochschule Neubrandenburg / Niemcy
Instituto Piaget / Portugalia
Johann Wolfgang Goethe Universität 

Frankfurt am Main / Niemcy
Laurea University of Applied Sciences 

 / Finlandia
Maastricht Hotel Management School 

/ Holandia
Perth College / Wielka Brytania
Reinhold Würth Hochschule Künzelsau 

/ Niemcy
Róbert Károly College / Węgry
Seinäjoki University of Applied Sciences 

/ Finlandia
Transport and Telecommunication Institu-

te / Łotwa
Université de Toulouse-II-Le Mirail 
 / Francja
University of Applied Science in Kiel / 
Niemcy
University of Cantabria / Hiszpania
Vilnius College of Higher Education 
 / Litwa
Vilnius Law and Business College / Litwa
Vysoká Skola Polytechnická Jihlava   

/ Czechy
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Postęp technologiczny ostatnich lat 
sprawił, że niektóre dziedziny, kiedyś 
osiągalne tylko dla grupy wybrań-
ców, stały się dostępne dla zupełnie 
zwykłych śmiertelników. Jedną z 
tych dziedzin jest niewątpliwie foto-
grafia. Na przeciętny cyfrowy aparat
fotograficzny może sobie pozwolić
większość z nas. Mało tego, dziś do 

rozpoczęcia zabawy z foto-
grafią wystarczy nawet śred-
niej klasy telefon komórko-
wy. Zdjęcia wykonane takim 
sprzętem raczej nie zostaną 
zakwalifikowane jako dzieła
sztuki (choć, kto wie?), jed-
nak od czegoś zawsze trzeba 
zacząć. Wielu z tych, którzy, 
mówiąc kolokwialnie, załapią 
bakcyla, będzie chciało roz-
winąć swoje umiejętności. Co 
wtedy? Gdzie szukać? Najle-
piej w budynku przy ul. Królo-
wej Jadwigi 14.
Znajduje się tam Muzeum Fo-
tografii, które w wyrafinowany
sposób łączy tradycję z nowo-
czesnością. Jego niezwykle 
przyjazny klimat tworzą nie 
tylko same zdjęcia i ekspo-
naty. Jest jeszcze przyjemna 
muzyka w tle, ciepłe oświe-
tlenie, starodawne kanapy 
umożliwiające odpoczynek, 
lekturę, rozmowę. Muzealna 
przestrzeń, w której pokaźne 
miejsce zajmuje sztuka foto-
graficzna, ukazana zarów-
no za pomocą eksponatów, 
jak i dzięki współczesnym twórcom i ich 
zdjęciom, stała się miejscem przeżywa-
nia artystycznych uniesień. Gospodarz i 
opiekun Muzeum Arkadiusz Blachowski, 
nieustannie zatroskany o estetyczny i 
merytoryczny wymiar placówki, stara się 
kształtować w świadomości odwiedza-
jących artystyczną wrażliwość. Inaczej 
mówiąc, umiejętność odróżnienia zwykłej 
fotografii od pracy, którą można by już
podciągnąć pod hasło „sztuka”.
Duch tradycji i historii fotografii jest nie-
wątpliwie obecny w Muzeum. Można go 
poczuć podczas przyglądania się mecha-
nizmom aparatów wielkoformatowych, 

kiedy dotyka się próbek papierów foto-
graficznych, steruje powiększalnikiem w
ciemni fotograficznej, zanurza naświetlo-
ny papier w wywoływaczu, słucha opowie-
ści kustosza o szpiegowskich kamerach. 
Bogata biblioteczka muzealna, oryginalne 
prace mistrzów polskiej fotografii i ama-
torów rozwijają wiedzę odwiedzających. 
Muzealna akcja „Fotoplastykon” pokazu-

je, że można w bezpieczne ręce oddać 
i zaprezentować rodzinne albumy starej 
fotografii. Zaufanie starszych ludzi do Mu-
zeum spowodowało, że może ono już po-
szczycić się kolekcją pokaźnej liczby fo-
tografii z przeszłości. Kustosz doskonale
współpracuje również z nieco młodszymi 
pasjonatami fotografii. Dla nich dokonuje
dokumentacji i pielęgnacji oryginalnych 
zdjęć Bydgoszczan. Wśród odwiedza-
jących są nie tylko osoby pamiętające 
początki fotografii kolorowej, ale i młode
umysły, ciekawe nowinek technicznych. 
O nowoczesności tego miejsca świadczą 
nieustanne wystawy i spotkania z autora-

mi podczas uroczystych wernisaży. Przez 
ostatnie dwa lata było ich ponad dwadzie-
ścia. Swoje prace ukazali tacy twórcy, jak: 
Joachim Pfaf, Robert Knoth czy Andrzej 
Maziec. Wielokrotnie organizowane były 
również wystawy zbiorowe, w tym presti-
żowe Grand Press Photo czy skupiający 
młodych twórców Digart. Jest to ważny 
wkład w rozwój kulturalnej oferty miasta. 
Z całą pewnością Muzeum ma walor edu-
kacyjny, co widać w ofercie warsztatów 
oraz tematycznych kursów popularyzują-
cych fotografię. Wokół kustosza zbiera się
liczne grono młodych ludzi (m.in. członko-
wie koła ZORKA-5) głodnych inspiracji, 

spełnienia twórczych ambicji. 
Poznają technologię obróbki 
fotografii analogowej i cyfro-
wej, korzystają ze sprzętu, po-
trafią zadać niełatwe pytanie
z dziedziny historii fotografii,
warsztatu fototechnicznego. 
Wśród nich są przyszli arty-
ści, menedżerowie kultury, 
którzy dziś organizują się w 
Muzeum, chcą w ten sposób 
zwalczyć wszechogarniający 
wirus nudy. 
Muzeum od początku cieszy 
się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców Bydgoszczy i 
regionu. Świadczy o tym zna-
cząca frekwencja indywidual-
nych zwiedzających, jak i licz-
ne wycieczki ze szkół, domów 
kultury, ośrodków wychowaw-
czych.
Muzeum planuje również 
opracowanie kilku tematów 
badawczych z zakresu historii 
fotografii na terenie regionu
bydgoskiego. Projekty będą 
realizowane pod patronatem 
powstałego na Uczelni Ośrod-
ka Badań Historii Fotografii

im. Mariana Dziatkiewicza. Ośrodek ten 
stanowi część Centrum Kultury Medial-
nej, który niedawno zainaugurował dzia-
łalność. 

 APK

Dziękujemy Adamowi Juszkiewiczowi za 
udostępnienie informacji. 
Wszystkich sympatyków Akademickiej 
Przestrzeni Kulturalnej zapraszamy 15 
stycznia 2009, godz. 18:30, na oficjalne
obchody 4. urodzin Muzeum Fotografii.
Po części oficjalnej w sali widowiskowej
APK odbędzie się wieczór karnawałowy z 
muzyką graną na żywo. Polecamy!
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Cztery lata 

MUZEUM FOTOGRAFII
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Fotoplastykon 
Fotoplastykon to projekt badawczy 
i konkursowy Muzeum Fotografii,
dzięki któremu powstała bogata 
kolekcja dawnych fotografii. Obra-
zy, wykonane głównie przed 1939 
rokiem i podczas okupacji, dostar-
czane w postaci albumów, poje-
dynczych fotografii, ilustrują ludzi
w takich sferach życia, jak: kultura, 
wypoczynek, nauka, sport, wojsko, 
życie codzienne. W ramach projek-
tu odbyły się wystawy tematyczne, 
przybliżające dzisiejszym mieszkańcom 
Bydgoszczy i okolic historię miasta. 
Anonimowi na ogół autorzy zdjęć pozo-
stawili nam, w czarno-białej i sepiowanej 
tonacji, okruchy zatrzymanego czasu. 
Efektem prac jest wydany w październi-
ku br. album „Fotoplastykon – początek 
XX wieku na Pomorzu i Kujawach na 
starej fotografii”.

Akademicka Przestrzeń Kulturalna 
działa już ponad dwa lata. W związku 
z „okrągłą” rocznicą postanowiliśmy 
spytać bydgoskie (choć nie tylko) oso-
bistości, co myślą o APK, co im się w 
naszych działaniach podoba, a co już 
nie bardzo. Na początek poprosiliśmy 
o wypowiedź MARKA STANKIEWICZA, 
dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Bydgoszczy. 
Z dużym zaintereso-
waniem obserwuję 
działalność kultu-
rotwórczą Wyższej 
Szkoły Gospodarki. 
Widać ją nie tylko w 
przestrzeni akademic-
kiej, ale także na tere-
nie miasta. Cieszę się 
ogromnie, że Uczelnia 
ma taki potencjał i go 
wykorzystuje. To, że 
w prywatnej uczelni 
stworzono Akademic-
ką Przestrzeń Kultural-

ną jest ewenementem na skalę bydgoską, 
a nawet ogólnopolską. To, że tyle miejsca 
i czasu poświęca się na udział studentów 
i pracowników naukowych w różnych pro-
cesach kulturotwórczych, który się dalej 
odbija w środowisku akademickim, jest dla 
mnie fenomenem. Jestem pełen szacunku 
i uznania dla pracy oraz wysiłku studentów 
i pani Małgorzaty Sikory. Myślę, że APK 

jest jej oczkiem w głowie. 
Medialnie APK jest najbar-
dziej widocznym przedsię-
wzięciem kulturalnym, jeśli 
chodzi o środowisko aka-
demickie w Bydgoszczy. 
Jako wydawca Bydgoskie-
go Informatora Kulturalnego 
obserwuję strony Małego 
Forum APK. Poza tym mam 
kontakt ze studentami Wyż-
szej Szkoły Gospodarki (np. 
z teatrem.pieprz). Kultura 
jest towarem jak każdy inny, 
trzeba ją umieć sprzedać. 
Akademicka Przestrzeń Kul-

turalna wspaniale sobie z tym marketingo-
wym działaniem radzi. Jestem pełen uzna-
nia i trzymam kciuki.
Czego bym gorąco życzył? Byłoby miło, 
gdyby tam zaczął się większy ferment twór-
czy. Grupy muzyczne, kabarety, teatry - są 
już tego zaczątki. W WSG jest kilka tysięcy 
studentów, jest przestrzeń, w której można 
działać, duża życzliwość, wsparcie oraz do-
ping władz Uczelni. WSG byłaby pierwszym 
miejscem, które zacznie wychowywać aka-
demickie środowisko kulturalne. Powiedz-
my sobie szczerze – teraz tego nie ma. 
Jeżeli ktoś w mieście organizuje np. „Dzień 
Kultury Akademickiej” i widzę zespoły oraz 
wykonawców, których podpina się pod aka-
demickość, mam bardzo mieszane uczu-
cia. Kiedyś bycie w klubie studenckim było 
nobilitacją, działanie w studenckiej grupie 
twórczej było czymś ekstra. 
Akademicka Przestrzeń Kulturalna jest 
na stałe wpisana na mapie kulturalnej 
Bydgoszczy. I tego nikt nie wyrwie. Mam 
nadzieję, że powstanie tam baza akade-
mickiej pracy twórczej środowiska bydgo-
skiego. By był to piękny zalążek czegoś, co 
umarło, a do czego warto wrócić. 

wysłuchał Marek Szpak
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O większy ferment twórczy

Bydgoszcz od dawna związana jest z fo-
tografią. W roku 1925 Marian Dziatkiewicz
założył Fabrykę Płyt Fotograficznych,
funkcjonującą pod adresem Garbary 3. 
Firma przez lata rozwijała się i zmieniała 
nazwę: ALFA, OPTA, Bydgoskie Zakłady 
Fotochemiczne „FOTON”. W FOTONIE, 
jednym z większych zakładów w Byd-
goszczy, w latach świetności zatrudnio-
nych było 1500 osób. Zakład produkował 
papier fotograficzny, chemikalia do obrób-
ki zdjęć, materiały na potrzeby radiologii. 
Znany był także ze wspierania kultury, 
między innymi poprzez przekazywanie 
materiałów fotograficznych na organiza-
cję wystaw i na działalność pracowni fo-
tograficznych w domach kultury.
W latach 80. uruchomiono w BZF FOTON 
produkcję filmów graficznych dla potrzeb
poligrafii. Produkcja tych materiałów w
znacznym stopniu przyczyniła się do mo-
dernizacji centrów reprodukcyjnych zakła-

dów poligraficznych w Polsce.
W latach 1991-2004 w starej 
siedzibie Alfy mieściła się filia
firmy Fujifilm Polska, która kon-

tynuowała tradycje Alfy w zakresie kom-
pleksowej obsługi rynku fotograficznego,
radiologicznego i poligraficznego.
Ówczesnym dyrektorem oddziału regio-
nalnego był Ryszard Chodyna, który zbie-
rał różne pamiątki po Alfie i kolekcjonował
stare sprzęty fotograficzne. To on namówił
kanclerza WSG, doc. Krzysztofa Sikorę 
do przejęcia tych zbiorów przez Uczelnię.
W 2004 roku, w pewien listopadowy 
dzień władze Wyższej Szkoły Gospodarki 
wraz z Ryszardem Jurkowskim (dyrekto-
rem naczelnym BZF „FOTON” w latach 
1974-1994) przecięli wstęgę, otwierając 
Muzeum Fotografii w miejscu starych za-
kładów fotochemicznych (a teraz jednym 
z uczelnianych budynków). Pod koniec 
2006 roku Muzeum zmieniło siedzibę 
i obecnie stanowi część Akademickiej 
Przestrzeni Kulturalnej. 

Odrobina historii
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Gdy wiosną tego roku w WSG pojawiła się 
Iwona Sterk, asystentka menedżera klu-
bu golfowego „Elmwood Country Club” w 
stanie Nowy Jork, na korytarzach Uczelni 
zrobił się szum – będzie nabór na prak-
tyki za ocean. Wymagania były wysokie: 
biegła znajomość języka angielskiego, 
co najmniej jedna praktyka zagraniczna, 
nienaganne maniery, prezencja. 

Pani Sterk prowadziła rekrutację na kilku 
uczelniach, ostatecznie wybrała naszych 
studentów i w ten sposób ośmioro prak-
tykantów poleciało do USA. Co robili w 
tak ekskluzywnym miejscu? Czego się 
nauczyli? Jakie wrażenia przywieźli z 
powrotem do kraju? Opowiada jeden z 
praktykantów, Wojciech Kempiński: 

Lot... 9 godzin to jest jednak ogrom cza-
su, ale w końcu wylądowaliśmy. Na lotni-
sku czeka na nas ktoś z kartką „Elmwo-
od Country Club”. Jedziemy na miejsce 
rozglądając się wokół: jakie to wszystko 
ogromne! Domy, ulice, samochody… 
Na miejscu przywitał nas menedżer re-
stauracji, Mumcu, z pochodzenia Turek, 
„człowiek rower”, który tysiące kilome-
trów przejechał na rowerze, zwiedza-
jąc świat. Wieczorem poznajemy nowe 

twarze - meksykańskie, amerykańskie, 
dominikańskie… Jorge, George, Per-
kins, Carlton, Ron, Dylan, William, Mat, 
Magda, Meggie… I weź tu zapamiętaj 
ich wszystkich! Zresztą potem okazali się 
najlepszymi kumplami.
Następny dzień i kolejne osoby: szefo-
stwo i pani Iwona, którą już znaliśmy, a 
potem znów: Jerry, Donna, Margie, i wie-
le innych imion… Dostaliśmy uniformy i 
– skok na głęboką wodę, bo, jak się oka-
zało, już następnego dnia mieliśmy obsłu-
giwać „Bar Mitzvah”, imprezę żydowską, 
organizowaną na 13. urodziny dziecka, 
które wkracza w pełnoletniość. Dla nas 
oznaczało to zajęcie do nocy. Co robić? 
Krok po kroku wszystko okazywało się 
łatwe, przecież nie raz już pracowaliśmy 
w restauracji. 

Na początku naszej pracy, tak zdecy-
dował management, patrzyliśmy, jak się 
zbiera zamówienia. Dziwiliśmy się, co 
w tym trudnego. Potem zrozumieliśmy, 
że skoro jest się członkiem klubu i płaci 
się niemałe pieniądze za wszystko - za 
jedzenie, za granie na polu golfowym, za 
korzystanie z basenu, z tenisa, itp., moż-
na wymagać. Klient prosi o hamburge-
ra: „ale nie z bułki, tylko z podgrzanego 

chleba, koniecznie z siedmiu ziaren. Do 
tego proszę ser „low fat swiss”. Ten ser, 
proszę, aby był położony na cebuli, na 
to pomidor. Aha, oczywiście hamburgera 
proszę krwistego, a zamiast frytek, które 
dajecie regularnie, tych takich stekowych, 
wolę małe, takie jak w McDonalds’ie. A z 
owoców to tylko ananasa, a zamiast tru-
skawek niech będą tylko winogrona i to 
białe”. A miał być zwykły hamburger…

W klubie wszystkie transakcje dokony-
wane były bezgotówkowo, więc każdy z 
członków posługiwał się swoim nume-
rem, na który składały się: pierwsza litera 
nazwiska i jakaś liczba. Na początku nie 
mogliśmy zrozumieć, o czym oni mówią i 
dlaczego ponumerowali gości, skoro klub 
liczy ponad 250 członków! Jak to zapa-
miętać! Nie minął miesiąc, a sami mówi-
liśmy do siebie: „zrobiłaś może już zupę 
dla P56?” „Nie, bo mam zamówienie na 
czternastce i akurat przyszła F38”. Sami 
się z siebie śmialiśmy, że tak szybko opa-
nowaliśmy ten slang. 

Pani Iwona (mieszka w Stanach już 30 
lat, ściągnęła z Polski swoich rodziców, 
mąż Harold prowadzi firmę kateringo-
wą) dbała o nas jak o własne dzieci. Gdy 

Jeśli to będzie Elmwood Country Club...
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dziewczyny poskarżyły się, że w nocy 
było im zimno, natychmiast pojechała ku-
pić kołdry. Żeby nie było nam tęskno za 
polską kuchnią, zaprosiła nas do siebie: 
„Jaką zupę chcecie? Pomidorową, kala-
fiorową, ogórkową? Harold przywiezie
jeszcze schabowe i ogóreczki…”. 
Dzięki pani Iwonie mogliśmy zwiedzić 
Kalifornię, Nevadę i Arizonę. W Nowym 
Jorku zorganizowała nam wycieczkę po 
największych i najlepszych hotelach na 
Manhattanie. Oglądaliśmy naprawdę gi-
ganty: hotel na Time Square – Marriott 
International z pokojami dla 3000 osób, 
albo elitarny klub, w którym bardzo boga-
ci ludzie mogą sobie po prostu miło spę-
dzić czas. W tym ostatnim widzieliśmy 
powklejane w ścianę listki złota. Czemu 
nie? 

Byliśmy także w Six Flags, czyli parku 
rozrywki, gdzie kolejki osiągają prędkość 
100 km/h, i na meczach tenisa, basse-
balla i koszykówki, rozgrywanych na gi-

gantycznych stadionach. Wystarczyło 
zapytać: „Pani Iwono, chcielibyśmy sobie 
pojechać dzisiaj na US Open. Wie pani, 
Federer gra z Djokovicem półfinał teni-
sa”. „Pewnie, jedźcie. Nie mamy aż tyle 
klientów na dziś wieczór”. „Pani Iwono 
kochana…dziękujemy”.

Pewnego dnia postanowiliśmy obcokra-
jowcom pokazać, na czym polega „polish 
festival night”. Pani Iwona wszystko zor-
ganizowała, dziewczyny przez dwa dni 
przygotowywały jedzenie: schabowe, kro-
kiety, barszcz czerwony, smalec, polski 
chleb, ogórki kiszone, sałatkę warzywną, 
pierniki toruńskie, no i polskie napoje al-
koholowe oraz bez. To wszystko wjecha-
ło na stół o biało-czerwonym wystroju, z 
polskimi flagami. Nawet nasi zagraniczni
koledzy przyszli ubrani w polskich bar-
wach narodowych. Maggie zrobiła tabli-
cę informacyjną na temat naszego kraju, 
a Wojtek wypalił płyty z polską muzyką 
i nawet konkurs zorganizował. Zabawa 

trwała do wieczora, wszystkim nogi same 
chodziły w rytm polskich hitów, a nasze 
przysmaki każdy chwalił do samego koń-
ca. Jedzenia było tyle, że następnego 
dnia odgrzewaliśmy je dla tych, którzy nie 
mogli być na zabawie. 

Ostatni miesiąc był smutny. Co chwilę 
wyjeżdżał ktoś z pracowników lub człon-
ków klubu. Za każdym razem szliśmy 
każdemu pomachać na pożegnanie i łza 
kręciła się w oku, bo wiedzieliśmy, że nie-
długo i my będziemy musieli się rozstać. 
A kto nas będzie żegnał, skoro my wyjeż-
dżamy jako prawie ostatni? Jednak ktoś 
przyszedł…

Zakończę te wspomnienia pointą: jeżeli 
masz możliwość odkryć coś nowego, jedź 
śmiało! Jeśli to będzie Elmwood Country 
Club, na pewno wrócisz szczęśliwy!

Wojciech Kempiński
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Ludzkość jak dotąd nie wypracowała 
innej instytucji, która by mogła w peł-
ni i skutecznie zastąpić rodzinę, gdyż 
„…Szczęśliwe młode stworzenie, 
które ma prawo odczuwać i odczuwa 
miłość rodziców, serdecznych opie-
kunów, bliskich, własnych, pewnych, 
które ma dom rodzinny, gdzie może 
się schronić, ilekroć otoczenie poza 
tym domem powieje obcością…” 

(T. Kotarbiński., Medytacje o życiu godzi-
wym. Warszawa 1986, WP, s. 99.)

W badaniach opinii znakomita większość 
wciąż uważa ją za numer jeden na liście 
wartości i, co ważne, takie preferencje 
wartości deklarują zwłaszcza ludzie mło-
dzi. Uporczywie powracają też intuicje, 
nakazujące upatrywać w rodzinie podsta-
wowej komórki życia społecznego, swo-
istego mikroświata, w którym odzwiercie-
dla się całość życia społecznego. 
Zarazem jednak rodzina traktowana jest 
jako sfera prywatna, zmarginalizowana 
w procesie przemian cywilizacyjnych. 
Niegdyś była podstawową ideą wiążącą 
w całość system społeczny: król/władca 
jako ojciec, społeczeństwo jako rodzi-
na rodzin, dziś wydaje się pozbawiona 
- poza rolą socjalizacyjną - społecznego 
znaczenia. To demokracja, rynek czy spo-
łeczeństwo obywatelskie stają się siłami 
sprawczymi, twórczymi i integrującymi 
systemy społeczne. 

A jednak uważa się, że kryzys rodziny 
zagraża społeczeństwu. Rodzaj relacji i 
więzi panujących w rodzinie określa cha-
rakter podejmowanych i realizowanych w 
przyszłości ról społecznych oraz jakość in-
terakcji. Pod wpływem interakcji, poprzez 
naśladowanie, identyfikację i przyjmowa-
nie ról dziecko uczy się określonych wzo-
rów zachowania oraz ich oceniania. Jako 
pierwsze (i początkowo wyłączne) śro-
dowisko oddziaływań wychowawczych, 
rodzina stanowi dla młodego człowieka 
fundamentalne źródło norm i wzorów po-
stępowania, gromadzonych poprzez do-
świadczanie i refleksję.

W polskich warunkach istotne zmiany 
związane z wypełnianiem funkcji przez 
rodzinę wygenerował przełom ustrojo-
wy w 1989 roku. W praktyce wybiórcze 
traktowanie haseł wolności, równości i 
tolerancji rozszerzyło zakres społecznej 
nieodpowiedzialności, obojętności i per-
misywizmu. Rozbiciu uległy próby sca-
lania celów i działań wychowawczych, a 
wybory dotyczące wychowania młodego 
członka społeczeństwa oddane zostały 
rodzinie pod hasłem zwiększania jej auto-
nomii wychowawczej i wolności praw oby-
watelskich. Dokonało się to na podstawie 

zapisu w Konstytucji RP z 1992 roku oraz 
stosownych ustaw. 

Z jednej strony zatem oddaje się rodzinie 
znaczną wolność i autonomię (by nie rzec, 
wszechmocną swobodę) wychowania, 
przesuwając wybór celów, metod i środ-
ków wychowawczych w sferę intymnego 
wyboru. Z drugiej jednak strony, dziecko 
musi zostać przygotowane do egzystowa-
nia w społeczeństwie w sposób nie tylko 
wydolny, ale i twórczy. Zostawia się, co 
prawda, prawo interwencji w sytuacjach 
kryzysowych, jednak pozostają pytania, 
w jaki sposób dokonywać rozpoznania, 
zdiagnozowania i modyfikowania mniej
widocznych, czy wręcz zakamuflowanych
mankamentów wychowawczych rodziny? 
Jakimi kryteriami kierować się, oferując 
pomoc terapeutyczną? Czy dobro jed-
nostki – dziecka, rodzica, jest prioryte-
towe wobec dobra rodziny jako całości? 
Gdzie odnaleźć granicę między pomocą, 
interwencją a manipulacją? Dopiero sy-
tuacje, gdy dochodzi do drastycznych, 
niekiedy wręcz przestępczych działań 
dokonywanych przez młodych ludzi, 
przywołują rodzicom i pedagogom myśl 
o wychowaniu młodzieży. Dopiero, gdy 
dochodzi do zaniedbań, przemocy wobec 
dzieci, pojawiają się głosy o konieczności 
tworzenia pomocy systemowej na rzecz 
dziecka i rodziny. Dopiero, gdy media na-
głośnią sytuacje agresji w domu pomocy 
społecznej, różni decydenci zastanawiają 
się nad spełnianymi standardami opieki 
nad osobami starszymi. Czy tak być po-
winno? Czy tak być musi?

Nauki o rodzinie zaproponowane przez 
Wyższą Szkołę Gospodarki, pojawiają się 
wśród bardzo bogatej oferty kierunków 
studiów, jako ważny sygnał: wykształce-
nie profesjonalnie przygotowanej kadry 
przyszłych specjalistów, wspierających 
rodzinę na poszczególnych etapach jej 
funkcjonowania, począwszy od opieki i 
wychowania dzieci, poprzez doradztwo 
prawne, socjalne, rodzinne, profilaktykę,
organizowanie czasu wolnego, uczestnic-
two w życiu kulturalnym i społecznym, po 
opiekę nad osobami starszymi, integrację 
międzypokoleniową – stanowi niezbywal-
ny element zrównoważonego rozwoju. 
Współczesne społeczeństwa obok spe-
cjalistów nauk technicznych, medycz-
nych, ekonomicznych, informatycznych 
itp. potrzebują „menedżerów rodziny”, 
profesjonalistów rozumiejących potrzeby 
rodziny oraz mechanizmy życia rodzinne-
go, skoncentrowanych na poszukiwaniu 
jak najlepszych rozwiązań dla różnorod-
nych problemów rodziny.

Hanna Brzuszczak
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poszukiwany specjalista
“Your ‚big day’ is one to remember and tre-
asure, and with a little advance planning, 
your wedding in Gretna and Gretna Green 
(Scotland) can be just that. Our Registration 
Office at Gretna offers you a warm Scottish
welcome and an elegant setting for your 
marriage ceremony. The staff will make eve-
ry effort to ensure that your day is both hap-
py and memorable.”. 
You can easily find such a text on a Gretna
Green Registration Office official website.
But where actually is Gretna Green? Why 
is this small Scottish town so popular with 
young people who want to start a new fami-
ly? What St.Valentine has to do with it?
Well, it’s one of many small towns located 
across the English-Scottish border. Altho-
ugh crossing the border is only a symbolic 
act but the legal system, which also refers 
to marriages and family matters, is entirely 
different there than in England. It is based on  
Roman law (as in most European countries), 
whereas the English and Welsh have their 
foundations in Anglo-Saxon rules. Even the 
Act of Union from 1707 did not introduce any 
substantial changes in legal systems of both 
“countries”. They’ve remained noticeably di-
stinct until today.
 As for marriages, no parental permission is 
required for couples over 18 and under 21 
years of age, which is the minimum age for 
arranging marriages in England and Wales. 
No wonder that so many young people tra-
vel to Gretna Green to make their wedding 
vows. It’s relatively near, it’s romantic and 
it’s different.  St Valentine’s Day is a perfect 
occasion to do so. However, it may not be 
as easy as it seems at first glance if you ha-
ven’t made arrangements at the Registration 
Office  before. Weddings for February, 14th
have to be booked even half a year in ad-
vance!!. Otherwise you will have at least a 
year to think your  decision over.
 Also, it’s huge and profitable business for
the town itself. Just think of thousands of 
flowers, chocolate cakes, wedding cards
delivered for the ceremony…Isn’t it impres-
sive? And, of course shopping for presents 
without taking the amount of money on your 
bank account into consideration!  So, if you 
haven’t arranged the venue and the date of 
your big day yet, why not going to Scotland 
on February, 14th?

Olgierd Rogoziński

Gretna Green 
and 

St. Valentine’s Day

GLOSSARY
a treasure - something valuable, important;
an effort - action done with a lot of energy, an 
attempt to do something with energy;
foundations - the basic ideas;
distinct - different;
vows - promises;
at first glance - based on your first impression;
in advance - much earlier;
profitable - bringing money from a business;
a venue - a place;
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Nie wiem, kto pierwszy wpadł na pomysł, 
by stworzyć to cudo: studenci, czy inicja-
tywa może wyszła od Uczelni. Z pewno-
ścią nie byłoby koła, gdyby nie dwóch 
studentów Wydziału Geografii WSG z 
trybu stacjonarnego - Maciej Chiniewicz 
i Dawid Paterski, którzy, wynudzeni zwy-
kłym studiowaniem, zapragnęli zrobić coś 
więcej... 
Na ćwiczenia z astronomii chcieliśmy 
stworzyć film krótkometrażowy, obejmują-
cy wybrane zagadnienia astronomiczne. 
Pomysł niegłupi, lecz bardzo czasochłon-
ny. Zaangażowaliśmy się całym sercem i 
duszą w projekt, który przyjął naprawdę 
duży rozmiary i zaangażował wiele osób 
oraz instytucji. Przy okazji przekonaliśmy 
się, że ambicja, upór i chęć doświadcze-

nia czegoś nowego to motor napędowy, 
dzięki któremu można wiele osiągnąć.

Właśnie przez ten upór i duże zaintereso-
wanie astronomią wśród studentów ktoś 
wpadł na pomysł, by stworzyć koło astro-
nomiczne, a dokładniej Koło Miłośników 
Astronomii i Nietypowych Zjawisk Mete-
orologicznych.

Kolo na początku było… kwadratowe. 
Przebrnięcie przez jego organizację, 
zbieranie ludzi (niektórzy wykazali się za-
pałem do pracy, niestety słomianym) zaję-
ło trochę czasu. W końcu jakoś to zaczęło 
wyglądać. Opiekę nad kołem sprawuje 
dr Kazimierz Harłoziński, sztab organi-
zacyjny tworzą: Dawid Paterski, Bartosz 

Nadrakowski, Kamila Kutowska, Patrycja 
Grześko i Beata Janowska, a pieczę nad 
wszystkim sprawuje prof. Wiesław Maik. 
Mamy ambitne plany: współorganizo-
wanie imprez dla Uczelni, prowadzenie 
zajęć dla szkół średnich, organizowanie 
konkursów międzyszkolnych. Przy po-
mocy Uczelni, która sponsoruje sprzęt 
(zakupiony został teleskop) i siedzibę, 
jesteśmy w stanie zdziałać wiele. Trzeba 
tylko czasu, uporu do ciężkiej pracy oraz 
osób chętnych do zaangażowania się w 
to przedsięwzięcie. 

Wszystkich zainteresowanych astronomią 
prosimy o kontakt: 
zmieniamy_swiat_na_plus@hss.pl
www.wsg.byd.pl/astronomia

Już niedługo miną 3 lata od podpisa-
nia przez Wyższą Szkołę Gospodarki w 
Bydgoszczy umowy BEN SELECT Aka-
demicki. Uczelnia wykupiła w ramach 
tego programu (corocznie odnawianego) 
15 licencji programu MicroStation wraz z 
dostępem do wszystkich możliwych kon-
figuracji branżowych. Oprogramowanie 
zainstalowane jest w nowoczesnej Pra-
cowni Systemów Informacji Geograficz-
nych (zwanej Pracownią GIS) Instytutu 
Geografii i Gospodarki Przestrzennej i 
wykorzystywane w procesie dydaktycz-
nym, poznawczym oraz działalności Koła 
Naukowego SIP*.
Jedną z wyjątkowych korzyści wynikają-
cych z podpisanego programu BEN SE-
LECT Akademicki jest możliwość udo-
stępniania licencji domowych każdemu 
zainteresowanemu studentowi naszej 
Uczelni (dowolnego kierunku i trybu stu-
diów!) oraz jej etatowym pracownikom. 
Nieodpłatnie udostępniane, wyłącznie do 
użytku niekomercyjnego, dowolne opro-
gramowanie firmy Bentley służyć ma 
legalnemu opracowywaniu swoich pro-
jektów, prac zaliczeniowych oraz dalszej 
nauce obsługi oprogramowania, głównie 
poza Uczelnią.
Z możliwości tej w minionym okresie 
skorzystało już ponad 100 studentów, 
głównie z kierunków „geografia” oraz „tu-
rystyka i rekreacja”, a także kilku pracow-
ników WSG.
Warunkiem uzyskania dostępu do wspo-
mnianego oprogramowania jest wypeł-
nienie specjalnego formularza, dostęp-
nego w dystrybutorze ściennym w hallu 
przy Pracowni GIS (budynek G, II piętro, 
sala P10) lub otrzymanego zwrotnie dro-

gą e-mailową (po napisaniu prośby na 
adres gis@byd.pl) oraz dostarczeniu 
kserokopii legitymacji studenckiej lub 
pracowniczej (lub przesłanie skanu via 
e-mail). Oprogramowanie Bentley’a na-
grywane jest na dostarczoną płytę CD 
lub udostępniane poprzez usługę FTP. 

Program MicroStation firmy Bentley Sys-
tems jest podstawową, interoperacyjną 
platformą CAD do projektowania, kon-
struowania i eksploatacji dowolnej in-
frastruktury. Dostępne do niego rozsze-
rzenia zwiększają jego funkcjonalność w 
specjalizowanych branżach. Do najważ-
niejszych rozszerzeń należą:
• MicroStation Geographics – narzędzia 
dla geoinżynierii, umożliwiające zbiera-
nie i edycję danych przestrzennych, two-
rzenie baz danych wraz z ich wizualiza-
cją i analizą przestrzenną,
• MicroStation TriForma – narzędzie dla 
branży budowlanej i instalacyjnej, umoż-
liwiające projektowanie architektoniczne 
i inżynieryjne, w tym pełne modelowanie 
bryłowe 3D,
• MicroStation Civil – narzędzie do kre-
ślenia w inżynierii lądowej 2D,
• MicroStation Schematics – narzędzie 
do wydajnego kreślenia i raportowania 
podczas całego życia projektu.

W ramach każdego rozszerzenia dostęp-
ne są specjalizowane aplikacje branżo-
we. Jest ich łącznie ponad 150. Ich pełne 
wyszczególnienie i opis można znaleźć 
na stronie http://www.bentley.com/pl-PL. 
W ramach programu BEN SELECT Aka-
demicki mamy więc dostęp do wszystkich 
specjalizowanych aplikacji, czyli do całe-

go portfolio firmy Bentley Systems. 
Pracować możemy na dowolnych 
wersjach oprogramowania (także 
beta-wersjach) oraz różnych wer-
sjach językowych. To wyjątkowa 
zaleta tej umowy i nieograniczone 
możliwości poznawania oprogra-
mowania.
Z oprogramowania mogą korzystać 
studenci wszystkich kierunków stu-
diów i specjalności, w szczególności 
zaś studenci architektury i urbani-
styki, turystyki i rekreacji, geografii, 
gospodarki przestrzennej, logistyki 
i transportu oraz teleinformatyki. 
Jeśli program BEN SELECT Aka-
demicki będzie cieszył się taką jak 
dotychczas popularnością, będzie-
my przedłużali umowy na kolejny 
rok.
Firma Bentley Systems organizuje każ-
dego roku studencki konkurs projektowy 
BE Award of Excellence, obejmujący 
projekty z różnych dziedzin - od architek-
tury i budownictwa, przez geoinżynierię i 
gospodarkę przestrzenną po mechanikę. 
Ich wspólną płaszczyzną jest wykorzy-
stane oprogramowanie – MicroStation 
z konfiguracjami. Od dwóch lat polscy 
studenci (Kraków) zdobywają najwyższe 
laury. Więcej informacji można znaleźć 
na stronie internetowej: http://www.ben-
tley.com/en-US/Community/Academic/
Student+Competitions/.
Gorąco namawiam naszych studentów 
do tworzenia projektów i zgłaszania ich 
na corocznych konkurs BE Award of 
Excellence, a wcześniej do pobierania 
licencji domowych oprogramowania.

dr Mieczysław Kunz
Kierownik Pracowni GIS IGiGP WSG

* szerzej, o Pracowni GIS, jej wyposa-
żeniu oraz możliwościach napiszemy w 
kolejnym numerze Kuriera Uczelnianego 
WSG.
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KOŁO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII 
            I NIETYPOWYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
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Skończyły się czasy romantycz-
nego myślenia o mediach publicz-
nych, a zaczęły się czasy poważ-
nej ponadśrodowiskowej debaty 
na ten temat. W cykl spotkań, se-
minariów, prasowych polemik i co-
raz liczniejszych publikacji akade-
mickich wpisała się konferencja, 
jaką na zakończenie tegorocz-
nego Festiwalu Camera Obscu-
ra zorganizowały w Bydgoszczy 
Fundacja Art. House i Wyższa 
Szkoła Gospodarki. 
Spotkanie, którego temat brzmiał: 

„Między korupcją, polityką a misją - czy 
media publiczne mogą być publiczne?” 
okazało się na tyle istotne, a dobór 
panelistów reprezentatywny, że sala 
sesyjna miejskiego ratusza nie mogła 
pomieścić wszystkich chętnych. Szcze-
gólnie cieszyło, że spore grono studen-
tów, głównie reprezentujących kierunki: 
dziennikarstwo na Uniwersytecie Kazi-
mierza Wielkiego i kulturoznawstwo w 
Wyższej Szkole Gospodarki, nie tylko 
uczestniczyło w obradach, ale również 
zaprezentowało w dyskusji dość orygi-
nalne i formułowane ze znajomością 
rzeczy poglądy.
Wystąpienia rozpoczęły się od akcen-
tu historycznego. Dr Witold Pronobis, 
niegdysiejszy kierownik Polish Inde-
pendent Press Unit w Radiu Wolna Eu-
ropa, a teraz prowadzący w Marwicach 
ośrodek pod nazwą Miejsce Spotkań i 
Dialogu Ponadgranicznego, starał się 
znaleźć odpowiedź na pytanie, czy 
działalność Sekcji Polskiej RWE miała 
charakter misyjny? A jeśli tak, to czy tę 
misję można było pogodzić z interesa-
mi amerykańskich mecenasów rozgło-
śni? 
Obecną sytuację telewizji publicznej 
nakreśliła przewodnicząca Rady Pro-
gramowej TVP S.A., znakomita re-
portażystka Janina Jankowska. Jej 
wystąpienie, nacechowane troską o 
standardy zawodowe, wysoki poziom 
dziennikarstwa (niedostatek jego prele-
gentka oczywiście zauważyła) było bar-
dzo reprezentatywne dla środowiska 
skupionego w Stowarzyszeniu Wolne-
go Słowa. Redaktor Jankowska zapre-
zentowała wizję publicznego nadawcy 
jako wytwórcy szczególnego rodzaju 
dóbr kultury, którego należy uleczyć, a 
nie likwidować. 
Ewa Ewart, jedna z najlepszych repor-
tażystek w Europie, której reportaże i 
filmy dokumentalne, bardzo odważne i
wnikliwe można oglądać w programach 
wielu telewizji, na co dzień pracuje w 
BBC. Jej opinia była głosem pragma-
tycznym, analitycznym i warsztatowym. 
Poznanie zasad pracy nadawcy wręcz 

paradygmatycznego (British Broad-
casting Corporation była pierwszą in-
stytucją medialną, która sformułowała 
zasady misyjnej oferty repertuarowej i 
potrafiła dzięki przyznawanym co kilka
lub kilkanaście lat Kartom Królewskim, 
zmieniać swoje struktury przystosowu-
jąc je do realiów rynkowych i politycz-
nych) może być świetnym punktem 
wyjścia do dyskusji o niezbędnych 
przeobrażeniach polskiej telewizji i ra-
dia. 
Trzeci z prelegentów - eurodeputowany 
z naszego regionu, a także niegdyś po-
pularny dziennikarz i prezenter telewi-
zyjny, Tadeusz Zwiefka okazał się zwo-
lennikiem dość liberalnie definiowanej
misji mediów publicznych. Ta dość kon-
trowersyjna postawa – modelowania 
strategii repertuarowej na modłę ocze-
kiwań publiczności (taki sposób rozu-
mienia zaprezentował: publiczny czyli 
dla publiczności) może jednak dopro-
wadzić do nierespektowania podstawo-
wych zadań, jakie winien spełniać taki 
nadawca. 
Z tym stanowiskiem zdecydowanie nie 
zgodziła się dr Katarzyna Konarska z 
Uniwersytetu Wrocławskiego, autorka 
znakomitej monografii o mediach elek-
tronicznych w Wielkiej Brytanii. Jej (i 
nie tylko jej, ale również piszącego te 
słowa) zdaniem publiczny oznacza nie 
dla publiczności, ale dla dobra publicz-
nego, a to zmienia zdecydowanie cha-
rakter dyskursu. Dr Konarska porów-
nała telewizję publiczną do biblioteki i 
muzeum, które przecież nie są tłumnie 
odwiedzane przez publiczność, ale bez 
nich nie można sobie wyobrazić nor-
malnych relacji kulturowo-społecznych.
Dr Ryszard Chruściak z Uniwersytetu 
Warszawskiego skupił się na roli regu-
latora, jakim jest Krajowa Rada Radio-
fonii i Telewizji, co było niezwykle twór-
czym rozwinięciem zaprezentowanych 
wcześniej tekstów. Mówiąc o potrzebie 
przedefiniowania modeli mediów pu-
blicznych, nie sposób nie zauważyć 
takiej samej potrzeby w odniesieniu 
do regulatora, jakim jest KRRiTV. W 
sformułowaniu tej opinii niezbędne 
było (co dr Chruściak uczynił niezwy-
kle skutecznie) przywołanie wszystkim 
okoliczności prawnych, jakie złożyły się 
na obecny status tej instytucji i rozpo-
znanie możliwych modeli, jakie mogą 
być brane pod uwagę przy pracach nad 
nową ustawą. 
Niezwykle kategoryczny i krytyczny 
pogląd na funkcjonowanie telewizji 
publicznej przedstawił Marek Cajzner, 
znakomity radiowiec, ostatni szef Sek-
cji Polskiej Radia BBC. Wskazał on na 
nadmierną polityzację, brak standar-

dów, które nie tylko stałyby na straży 
transparentności misyjnego przekazu, 
ale i na brak świadomości tegoż zarów-
no wśród sterników mediów jak i szere-
gowych dziennikarzy. 
Ewa Borguńska, reprezentująca Krajo-
wą Izbę Producentów Audiowizualnych, 
omówiła projekt tego środowiska (bę-
dącego dość wpływowym lobby) zmia-
ny ustawy medialnej. Projekt, będący 
jednym z kilku głosów (ma szansę być 
złożonym jako inicjatywa obywatelska 
w Sejmie), zawiera dość ciekawe roz-
wiązania i w wielu punktach w sposób 
pragmatyczny odpowiadał na propozy-
cje dywersyfikacji.
Goście zagraniczni: dr Kay Hoffmann 
z Haus Dokumentar Films i Daniel Le-
conte, autor wielu dokumentów reali-
zowanych dla telewizji Arte, omówili 
zasady rządzące strategią misyjną w 
Niemczech i Francji. Szczególne zain-
teresowanie wzbudził głos gościa znad 
Sekwany, choćby z tego względu, że 
na pomysły francuskie zorientowanych 
było wiele rozwiązań w naszym kraju. 
Ostatni referat wygłosił piszący te słowa 
i dlatego zostanie on skwitowany jed-
nym zdaniem – media publiczne prze-
stały być publiczne, co szczególnie wi-
dać w strategii oddziałów terenowych, 
charakteryzujących się bylejakością, 
nudą i brakiem identyfikacji z regionem.
Kontrowersyjna konkluzja? Być może, 
ale zdaje się, że powszechna.
Wystąpienia konferencyjne miały jesz-
cze jedną szczególnie ważną oprawę. 
Towarzyszyła im uroczysta inauguracja 
Centrum Kultury Medialnej przy Wyż-
szej Szkole Gospodarki (pisaliśmy o 
nim w numerze 27 Kuriera Uczelniane-
go). Dyrektorem został dr Marek Cha-
mot (dyrektor Instytutu Kulturoznaw-
stwa i Filozofii WSG), a kierownikami
poszczególnych ośrodków: Remigiusz 
Zawadzki (dokumentalista i organizator 
festiwalu Camera Obscura) i Arkadiusz 
Blachowski (kustosz Muzeum Fotogra-
fii WSG). Na stanowisko sekretarza
powołano Alinę Kołaczyk, tegoroczną 
absolwentkę naszej Uczelni.
Dobry początek już jest. Materiały kon-
ferencyjne ukażą się w formie zwartej 
publikacji już wiosną przyszłego roku. 
Zostaną tam zamieszczone wygłoszo-
ne referaty, ale do współpracy zapro-
szeni także zostali (i zaproszenie przy-
jęli) medioznawcy m.in. z Uniwersytetu 
Wolverhampton i Uniwersytetu Karola 
w Pradze. Mam nadzieję, że edycja ta 
nie pozostanie bez echa – nie tylko w 
naszym mieście i regionie.

Mariusz Guzek 

Między korupcją, polityką a misją
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Powszechny i szybki dostęp 
do szerokopasmowego inter-
netu wymusza nową jakość 
kształcenia. Komplementarne 
kształcenie językowe (blended 
learning) wydaje się być od-
powiedzią na edukacyjne po-
trzeby i oczekiwania instytucji oraz osób, 
dla których elastyczność i indywidualiza-
cja procesu kształcenia w programach 
nauczania, wpływ na tempo przyswaja-
nych wiadomości oraz obniżenie kosztów 
kształcenia stanowią edukacyjny priory-
tet. Nauczanie komplementarne (blended 
learning) łączy bowiem zalety nauczania 
tradycyjnego z zachowaniem wiodącej roli 
nauczyciela oraz nauczania na odległość 

(internetowej platformy edukacyjnej).
„Kształcenie komplementarne a dydak-
tyka języków obcych” to temat semina-
rium dydaktycznego i warsztatów, zor-
ganizowanych przez Studium Języków 
Obcych WSG. Do udziału zaproszone 
zostały osoby zarządzające, reformujące 
i uczestniczące w organizacji kształcenia, 
jak również badacze, pracownicy nauko-
wi, metodycy nauczania języków obcych 
oraz nauczyciele - z regionu kujawsko-

-pomorskiego i z całego kraju. 
Celem spotkania była: 
- wymiana myśli i doświadczeń 
dydaktycznych w zakresie wy-
korzystania technologii e-lear-
ning w dydaktyce języków ob-
cych,
- analiza praktycznych aspek-
tów nauczania języków obcych 
w formule kształcenia komple-
mentarnego (blended learning),
- dyskusja nad potencjałem edu-
kacyjnym oraz ograniczeniami 
komplementarnego nauczania 

języków obcych,
- diagnoza obecnego 
poziomu wykorzysta-
nia technologii e-le-
arning w dydaktyce 
języków obcych w 
województwie kujaw-

sko-pomorskim,
- ocena możliwych kierunków roz-
woju komplementarnego nauczania 
języków obcych

Wygłoszone na seminarium referaty 
poświęcone były praktycznemu za-
stosowaniu metody komplementar-
nej w dydaktyce, platformie Moodle jako 
narzędzia w nauczaniu języków, tworze-
niu kursów b-learningowych itp., zaś pod-
czas warsztatów uczestnicy zapoznali się 
z zasadami działania wspomnianej plat-
formy na przykładzie kursu językowego.
Wymiana doświadczeń i prowadzone 
podczas seminarium dyskusje z pewno-
ścią będą pomocne w ulepszaniu stoso-
wanych obecnie rozwiązań b-learningo-
wych. Uczestnicy mieli okazję nawiązania 
bliższych kontaktów, a to dobrze wróży 
współpracy wszystkich zainteresowanych 
kształceniem komplementarnym.

 Dominika Goltz-Wasiucionek
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Kształcenie komplementarne 
a dydaktyka języków obcych

Rewitalizacja 
– szansą dla Koronowa
Rewitalizacja to proces przemian prze-
strzennych, społecznych i ekonomicznych 
na zdegradowanych obszarach miast. Jej 
celem jest: 

• poprawa jakości życia mieszkańców,
• przywrócenie obiektom i terenom 
zdegradowanym nowych funkcji,
• poprawa ładu i estetyki przestrzeni,
• stymulacja społeczeństwa i gospo-
darki w celu rozwijania nowych form 
aktywności gospodarczej,
• wykreowanie miasta jako miejsca 
atrakcyjnego do zamieszkania, odpo-
czynku i pracy.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta sta-
nowi niezbędny instrument do ubiegania 
się o pomoc finansową z Unii Europej-
skiej. Efektem końcowym długofalowego 
programu, realizowanego 
w oparciu o środki pocho-
dzące z Funduszy Europej-
skich, są nie tylko remonty, 
ale także rozwiązywanie 
problemów społecznych, 
gospodarczych, ekono-
micznych i przestrzennych 
w myśl idei zrównoważo-
nego rozwoju.
Istotną sprawą w proce-
sie rewitalizacji jest part-
nerstwo i współdziałanie 
samorządu terytorialnego, 
społeczności lokalnej oraz 
innych partnerów (m.in. 
organizacji społecznych, 
gospodarczych i pozarzą-

dowych), zaangażowanych w działania 
rewitalizacyjne na danym obszarze. Do-
bry program rewitalizacji nie może po-
wstać bez takiej współpracy. 
 Magdalena Jasińska

Dożynki wojewódzkie 
– pierwszy krok 
do rewitalizacji miasta
W koronowskiej dzielnicy Tuszyny odbyły 
się dożynki wojewódzkie. WSG miało na 
nich swoje stoisko, na którym prowadzo-
ne były badania i akcja informacyjna doty-
cząca Lokalnego Programu Rewitalizacji 
wśród społeczności lokalnej. 
Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) to 
dokument, który musi mieć każda gmina 
(lub miasto) aplikująca o środki finanso-
we z UE z przeznaczeniem na realizację 
projektów rewitalizacji. Koronowski LPR 

tworzy działająca w WSG Pracownia 
Projektów Rewitalizacji. Dożynki w Koro-
nowie były idealną okazją, by przekazać 
mieszkańcom Koronowa informację o 
programie rewitalizacji ich miasta i prze-
prowadzić wśród nich ciekawe badanie. 
Na naszym stoisku na wielkich planszach 
mogli przyklejać swoje uwagi i pomysły w 
kategoriach: słabe strony Koronowa, moc-
ne strony Koronowa, pomysły na zmiany. 
Z początku do tablic podchodzono nieuf-
nie, jednak z czasem chętnych do ganie-
nia i chwalenia miasta było coraz więcej. 
W ciągu całego dnia Pracownia zdobyła 
ciekawy materiał badawczy. 
Badanie nie było jedyną atrakcją nasze-
go stoiska. Od wczesnych godzin popo-
łudniowych odbywały się tam animacje 
dla dzieci. Na podstawie przygotowanych 
wcześniej zdjęć Koronowa dzieciaki ma-
lowały, wyklejały, kolorowały miasto ze 

swoich marzeń i snów, usu-
wając w ten sposób brzydkie 
i szare miejsca. 
Nie zabrakło atrakcji również 
dla młodzieży i dorosłych. 
Wszyscy zainteresowani cie-
kawostkami i historią Korono-
wa wzięli udział w „Grze Do-
żynkowej”. Była to karkołomna 
bitwa kilkuosobowych drużyn, 
polegająca na rozwiązywaniu 
rebusów, zagadek i łamigłó-
wek dotyczących miasta i oko-
lic. Emocje warte były zdoby-
tych przez zwycięską drużynę 
cennych nagród. 
 Daria Brodziak
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Już w liceum miałem do czynienia z 
Erasmusem, w zasadzie z Sokrate-
sem, dzięki któremu wyjechałem do 
Belgii. Przyniosło mi to wiele profi-
tów: poprawa języka angielskiego, 
znajomości, fory w szkole, ale naj-
ważniejsze - spełnienie siebie, po 
raz kolejny udowodnienie sobie, 
że mogę, potrafię, że stać mnie na
coś.
Przyszedł czas WSG. Wiedziałem, 
że nie mogę się obijać, bo nie o to 
tutaj chodzi. Ze studiów trzeba wy-
nieść jak najwięcej. Od początku 
starałem się zaznaczyć swoje ist-
nienie, w mniej lub bardziej efektyw-
ny i efektowny sposób. Dzięki do-
brej średniej 4.6, byciu starostą itd. 
dostałem możliwość studiowania w 

Szkocji w Perth. Prawdę mówiąc bałem 
się nieco… Może nie tego, że nie poradzę 
sobie w nauce, czy w życiu codziennym, 
ale że będę sam… 
Postanowiłem: jadę! Mam szansę i trzeba 
ją wykorzystać. Bilet przez net, pakowa-
nie w jakąś walizę, ser królewski, chlebek 
i oczywiście sterta leków do torby…

MIASTO

Perth, około 50 tys. ludzi. Godzina 23:00. 
Idę się przejść. Kościółek tu, kościółek 
tam, jakaś imprezownia, Lidl, Tesco, Aldi, 
podstawa zdrowego i dobrego studenc-
kiego jadła… Mapka zorganizowana. Ry-
nek… w sumie brak. Jedna główna ulica 
High Street, sklepy, żaden szał. Tay River 
na wschodzie miasta. Na południu duży 
kompleks boisk, trawa równiutko skoszo-
na, stawik, pole do minigolfa. No fajnie…

SZKOŁA

Pierwszy dzień – International Office, po-
gadanka o zasadach obowiązujących w 
szkole itp. Drugi dzień – zajęcia: Hospita-
lity Industry oraz Human Resources Ma-
nagement. Miałem pojęcie, o czym mówi-
liśmy (hotelarstwo z WSG przydało się), 
złapałem jakiś plus. Mój wybrany kurs 
to HOSPITALITY, w skład którego wcho-
dzi: Food Hygiene, Hospitality Industry, 
Human Resources Management, Grade 
Unit 1, Food Process Production, Food 
and Beverage, Work Experience.
Szkoła przede wszystkim kładzie nacisk 
na umiejętności praktyczne i sprawy 
rzeczywiście potrzebne w życiu, ale, na 
przykład, większość zna tylko jeden język 
– angielski i ewentualnie galicki. Więk-
szość nie wie też, że papież Jan Paweł 
II pochodził z Polski, że był ktoś taki jak 
Lech Wałęsa, Maria Curie–Skłodowska, 
które miasto jest stolicą Polski… 

DZIWNE, ŚMIESZNE, CIEKAWE
1. Kran – przekleństwo Wysp! Nie wiem, 
kto to wymyślił, ale powinien dostać Anty-
nobla. W każdej umywalce są dwa krany 
– jeden z wrzątkiem (nie raz się poparzy-
łem), drugi z wodą lodowatą (w sam raz 

na poparzenia). Dobrze, że prysznic ma 
jedną słuchawkę.
2. Wydaje mi się, że producenci aut w UK 
nie instalują kierunkowskazów, bo nikt ich 
nie włącza przy skręcie… Dziwne. Nie raz 
miałbym styczność maska–maska …
3. Styl ubioru: punk, pedancik, żule, nor-
malnie ubranych nie ma…
4. Buty i spodnie. Tutejsze kobiety, nie 
wiem czemu, upodobały sobie gumako- 
bądź kaloszo- (jak kto woli) papcie. Jest 
to rodzaj obuwia wysokiego jak kalosze, 
o podeszwie przypominającej kapcie Fer-
dynanda Kiepskiego z jakimś kiciusiem w 
środku. Noszą też baletki. A panowie mają 
spodnie do… kostki, ok. 8 cm za krótkie. 
Pewnie dlatego, że tu non stop pada, jest 
błoto i szkoda nogawki sobie brudzić…

PRACA

Przede wszystkim liczą się umiejętności 
praktycznie, prawie w każdej robocie. 
Szybkość i precyzja - to jest ważne. Oczy-
wiście dobry pierwszy kontakt z przy-
szłym pracodawcą. Warto przećwiczyć 
rozmowę „na sucho”, zastanowić się, co 
powiedzieć i jak. W jakim sektorze można 
najczęściej znaleźć pracę? Zauważyłem, 
że catering, gastronomia, hotelarstwo wy-
kazują największą możliwość zatrudnie-
nia nowo przybyłych. 

MOJE RADY

1. Kiedy jesteś na miejscu, mapa jest 
obowiązkowa (przejdź się po głównych 
ulicach, żeby zaznajomić się z miastem)
2. Telefonia – polecam o2. SMS – 20p, 
połączenia na sieci komórkowe 35p., na 
domowe 7p.
3. Jeśli studiujesz, zorganizuj sobie kartę 
w bibliotece miejskiej.
4. Jeśli studiujesz, pójdź do Council Offi-
ce, wyrób tam np. Young Scot Card, dzię-

ki której studenci mają zniżki w sklepach, 
na komunikację miejską, kolejową itd.
5. Job Centre – biuro pracy – mnóstwo 
ofert różnorakiej pracy.
6. National Insurance Number (NIN) 
– musisz najpierw udać się do Job Cen-
tre po oferty pracy, złożyć dokumenty w 
miejscu, do którego chciałbyś się dostać 
i poprosić, żeby Job Centre przysłał ci 
negatywną lub pozytywną odpowiedź. 
Będzie to dowód, że starałeś się o pracę. 
Dzięki niemu możesz ubiegać się o NIN 
(otrzymasz po około 5 tygodniach).
7. Jeśli masz problem z pracodawcą, udaj 
się do Citizen Advice Bureau. Pomagają 
w sprawach prawnych, finansowych itp.
8. Parasolka – najlepiej tytanowa i naj-
lepiej dwie. Jak lunie deszcz, to nie ma 
zmiłuj.

9. Zdjęcia paszportowe – legitymacyjne, 
warto przywieźć 8 sztuk.

ZAKOŃCZENIE

Szkocja to przede wszystkim natura, kra-
jobrazy, czystość (oprócz Glasgow). Kraj 
dla tych, którzy lubią wędrówki, przygodę, 
golfa i whisky (GRANTS, FAMOUS GRO-
USE polecam). Pełno zamków i napraw-
dę ciekawych miejsc: wyspa Skye, Staffa, 
okolice Fort William (najwyższy szczyt 
Ben Nevis – 1343m. n.p.m), Stonehaven 
(okolice Aberdeen), St. Andrews, Edyn-
burg, Glasgow i wiele innych. Co do ję-
zyka, na początku mogą być trudności. 
Jest różnica między angielskim z Anglii a 
angielskim ze Szkocji (rodowity język to 
galicki). Osoba przyjeżdżająca tutaj musi 
wierzyć w siebie i nie poddawać się. Ja 
miałem kilka dołków, ale wiedziałem, co 
robić. Najważniejsze, żeby nie siedzieć w 
miejscu i nie poddać się bierności. 

Kamil Sumiński z Perth
Szkocja

Studiowałem w PERTH
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Zdali pomyślnie egzaminy TELC z ję-
zyka rosyjskiego na poziomie B2 i C1, 
otrzymując w większości maksymalne 
oceny. Wrócili do Bydgoszczy z certy-
fikatami i wieloma wrażeniami z pobytu
w Moskwie i Petersburgu. Oto ich rela-
cja z letniego kursu języka rosyjskiego 
w Państwowym Instytucie Języka Ro-
syjskiego im. A. Puszkina w Moskwie. 
Inicjatorem wyjazdu była dr Irena Ku-
dlińska, kierowniczka Szkoły Języków 
Obcych przy WSG. 

Każdy z nas pojechał do Moskwy z inną 
znajomością języka rosyjskiego, dlate-
go na miejscu musieliśmy przejść testy, 
dzięki którym zakwalifikowano nas do
odpowiednich grup językowych. Nauka w 
niewielkich grupach spowodowała bardzo 
szybką integrację, dlatego po kilku dniach 
każdy z nas miał znajomych praktycznie 
z całego świata. Wykładowcy kładli duży 
nacisk na operowanie wyłącznie językiem 
rosyjskim, z tego względu bardzo szybko 
uczyliśmy się nowych słówek. Oczywi-
ście, jak na rosyjski instytut przystało, nie 
obyło się bez klasówek, odpytek i zadań 
domowych. Po każdych zajęciach otrzy-
mywaliśmy „pakiet domowy” i lepiej było 
zadania rozwiązywać, ponieważ lenistwo 
było publicznie piętnowane, przynajmniej 
przez wykładowcę z mojej grupy. Bardzo 
pomocny był szeroki dostęp do materia-
łów dydaktycznych zarówno w bibliotece 
jak w sklepiku z książkami, który mieści 
się w Instytucie. 
Kurs języka rosyjskiego w Rosji daje oka-
zję szybkiego zweryfikowania postępów
w nauce, chociażby na ulicach Moskwy. 
Z dnia na dzień, podczas każdego wyj-
ścia do miasta, coraz więcej spraw mogli-
śmy załatwić w języku rosyjskim. Nie da 
się ukryć, że znajomość podstawowych 

„chwytów” językowych jest nieoceniona w 
trakcie „negocjowania” cen na moskiew-
skich targach. Oficjalnym zwieńczeniem
dwutygodniowych zmagań był egzamin, 
po zdaniu którego uzyskiwało się między-
narodowy certyfikat znajomości języka ro-
syjskiego. Z perspektywy czasu widać, że 
nie ma lepszej szkoły do nauk języka jak 
ta za granicą, gdzie na co dzień moż-
na wykorzystywać wiedzę zdobytą w 
sali wykładowej. 

Codziennie po zajęciach zwiedzali-
śmy Moskwę. Początkowo pilnowani 
i instruowani przez dr Irenę Kudliń-
ską, z którą wspólnie odbyliśmy au-
tokarową wycieczkę po mieście, spę-
dziliśmy miło czas w rosyjskim cyrku 
i na „Rosyjskim narodowym show”, 
popłynęliśmy statkiem po rzece Mo-
skwie i zwiedziliśmy Świątynię Chry-
stusa Zbawiciela. Później, w miarę 
nabierania doświadczenia i wprawy 
w poruszaniu się metrem, odwiedza-
liśmy w mniejszych grupach: mau-
zoleum Lenina, Kreml oraz Aleksan-
drowski Sad. Godne polecenia są 
liczne muzea znajdujące się w cen-
trum miasta: Historyczne Muzeum 
Rosji, Muzeum Majakowskiego, Mu-
zeum Sił Zbrojnych, Dom Bułhakowa 
oraz Galeria Trietiakowskaja. Warto 
było także wybrać się do moskiew-
skiego zoo. 

W trakcie kursu część uczestników 
udała się rosyjską koleją na trzydnio-
we wagary do Sankt Petersburga. W 
jednej chwili to, co znaliśmy jedynie 
z książek lub ekranów telewizyj-
nych, stało się rzeczywistością: Pa-
łac Zimowy, Twierdza Piotra i Pawła, 
Newski Prospekt, legendarna Aurora 

- wszystko w zasięgu naszych oczu 
i obiektywów. Zwiedziliśmy również 
letnią rezydencję carów - Peterhoff i 
owiane sławą ogrody na miarę fran-
cuskiego Wersalu. Podczas roman-
tycznej nocnej wyprawy po mieście 
podziwialiśmy podświetlone fontan-
ny, „tańczące” do znanych prze-
bojów muzycznych, a zwłaszcza 
zwodzone mosty. O określonych go-
dzinach petersburskie mosty zosta-
ją podnoszone, aby umożliwić po-
ruszanie się statkom. Niesamowity 
widok szybujących w górę kilkuset-
tonowych konstrukcji gromadzi na ulicach 
tysiące turystów z całego świata. 
Sobór Isaakijewskij był kolejnym punktem 
wycieczki. Niesamowite wnętrza jednej z 
najpiękniejszch świątyń Rosji przytłaczały 
monumentalnością i przepychem. A po-
tem rejs statkiem po kanałach miasta i, 
na deser, wizyta w jednej z największych 
na świecie skarbnic dzieł sztuki - galerii 
Ermitaż. Niczym w wehikule czasu prze-
prowadzeni zostaliśmy przez epoki histo-
ryczne, wyznaczane przez najcenniejsze 
zabytki kultury światowej. 

Wróciliśmy z Moskwy i z Petersburga za-
dowoleni, z mocnym postanowieniem dal-
szej nauki języka rosyjskiego i powrotu do 
tych najpiękniejszych miejsc. Ilekolwiek 
dane byłoby nam zobaczyć, to i tak za 
mało…

Mikołaj Czuba
Paweł Bukowski

Mówiliśmy tylko po rosyjsku
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WSG - nadzieją na 
przyszłość sportu 
akademickiego
Podczas niedawnej Centralnej Inaugu-
racji Sportowego Roku Akademickiego 
2008/2009 w Gdańsku, która zbiegła 
się z obchodami 100-lecia AZS, miała 
miejsce dekoracja zwycięzców XXV Mi-
strzostw Polski Szkół Wyższych. 
Najważniejsze trofea odebrali przed-
stawiciele Politechniki Warszawskiej, 
którzy wygrali klasyfikację generalną
oraz ranking typu Politechnik. Stołeczna 
uczelnia wyprzedziła Politechnikę Ślą-
ską Gliwice i dotychczasowego mistrza 
– Uniwersytet Warszawski, któremu na 
osłodę pozostał tytuł najlepszej uczelni 
w typie uniwersytetów. 
Wśród uhonorowanych znalazła się tak-
że Wyższa Szkoła Gospodarki w Byd-
goszczy, której przedstawiciele stanęli 
na najwyższym stopniu podium z nagro-
dą za zwycięstwo w XXV Mistrzostwach 
Polski Wyższych Szkół Niepublicznych. 
Odbierający medal prorektor ds. nauki i 
współpracy, prof. WSG dr inż. Ryszard 
Maciołek usłyszał od sekretarza ge-
neralnego AZS, Bartłomieja Korpaka: 
„Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgosz-
czy i jej prężnie działający Klub AZS są 
naszą ogromną nadzieją na przyszłość 
sportu akademickiego w Bydgoszczy i 
na długie lata liderowania wśród szkół 
niepublicznych”. 
Uczelnie, które zajęły miejsca II (Aka-
demia L. Koźmińskiego Warszawa) i III 
(WSFiZ Białystok), zapowiedziały zacię-
tą walkę o zwycięstwo w roku akade-
mickim 2008/09. AZS WSG podejmuje 
oczywiście rękawicę, stawiając sobie w 
tym roku za cel zajęcie miejsca w pierw-
szej dziesiątce ostatecznej klasyfikacji
wszystkich szkół wyższych, startujących 
w Akademickich Mistrzostwach Polski 
(tak po zmianie nazywamy obecnie Mi-
strzostwa Polski Szkół Wyższych).    

Szymon Nowicki

Doskonałą promocją Polski, a w 
szczególności naszego regionu 
było V Polsko–Rosyjskie Forum Tu-
rystyczne, które odbyło się w listo-
padzie br. w Bydgoszczy, Toruniu, 
Ciechocinku i Inowrocławiu. 
Dla rosyjskich gości przygotowa-
no liczne atrakcje m.in. zwiedzanie 
Bydgoszczy, wypiekanie tradycyj-
nych pierników w Toruniu, spacer 
między tężniami w Ciechocinku. 
Organizacja takiego Forum jest bar-
dzo trudnym przedsięwzięciem logi-
stycznym, a jednym z kluczowych 

elementów jest zapewnienie odpowiedniej 
liczby osób, które mogą być tłumaczami. 
Z prośbą o znalezienie wolontariuszy, 
którzy bardzo dobrze władają językiem 
rosyjskim, Kujawsko-Pomorska Organi-
zacja Turystyczna zwróciła się do dr Ireny 
Kudlińskiej, dyrektor Szkoły Języków Ob-
cych przy WSG. Była to doskonała okazja 
do integracji środowiska akademickiego 
naszego miasta. Do współpracy dr Ku-
dlińska zaprosiła studentów filologii ro-
syjskiej z UKW, uczestników kursy języka 
rosyjskiego ze Szkoły Języków Obcych, a 
także osoby, które dzięki kontaktom WSG 
z Instytutem im. A. Puszkina wyjechały 
na dwutygodniowy kurs do Moskwy. Naj-
większą grupą wolontariuszy byli studenci 
i absolwenci WSG. Bardzo dużym wspar-
ciem były dla nas koleżanki z Litwy, które 
studiują na naszej Uczelni ekonomię w 
ramach programu Sokrates Erasmus. Dla 
nich była to doskonała okazja, by poznać 
region i wymienić się spostrzeżeniami z 
polskimi studentami. 
Pomoc przy obsłudze Forum była niezwy-
kle cennym doświadczeniem. Taka okazja 
nie zdarza się zbyt często, więc tym bar-

dziej należało ją wykorzystać. Posługiwa-
nie się językiem w kontaktach z ludźmi, 
dla których rosyjski jest językiem ojczy-
stym, było przyjemnością i wyzwaniem. 
Mieliśmy tremę i obawy, czy rzeczywiście 
sobie poradzimy? Czy dobrze przetłuma-
czymy rozmowę? Czy udzielimy wyczer-
pującej odpowiedzi na zadane pytanie? 
Po raz kolejny sprawdziło się stare przy-
słowie, że strach ma wielkie oczy. Udało 
się sprostać zadaniu, także dzięki temu, 
że uczestnicy Forum byli miłymi i otwarty-
mi ludźmi. Takie doświadczenie to dobry 
sposób na sprawdzenie się, na przekona-
nie się, co już umiemy, a nad czym należy 
jeszcze popracować. Okazało się, że po-
trafimy naprawdę dużo. Pomoc przy ob-
słudze Forum oprócz waloru językowego 
miała inne zalety. Mieliśmy okazję zoba-
czyć, jak promują się największe miasta 
regionu – Bydgoszcz i Toruń, jaką ofertę 
dla rosyjskich turystów mają dwa uzdro-
wiska - Ciechocinek i Inowrocław, co pro-
ponują Bory Tucholskie i Dolina Dolnej 
Wisły. Taka lekcja marketingu w praktyce 
z pewnością się przyda, bo przecież „Cu-
dze chwalicie, a swego nie znacie”. 
Trzy dni, jakie spędziliśmy z uczestnikami 
V Polsko-Rosyjskiego Forum Turystycz-
nego, dały nam wiele bardzo pozytywnych 
wrażeń. Udało się nawiązać międzynaro-
dowe kontakty, a niektórzy spośród nas 
otrzymali propozycje pracy w polskich ho-
telach i biurach podróży. Dodatkowo do-
staliśmy certyfikaty poświadczające nasz
wolontariat, za które serdecznie dzięku-
jemy Kujawsko-Pomorskiej Organizacji 
Turystycznej. Szczególne podziękowania 
kierujemy do dr Ireny Kudlińskiej za uzy-
skaną pomoc i wsparcie. 
   Beata Odjas
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ROBERT SZPAK 
STUDENTEM WSG
Robert Szpak, złoty medalista niedawnych Mi-
strzostw Świata Juniorów w Lekkiej Atletyce, 
które odbyły się w Bydgoszczy, zasilił szeregi 
studentów Wyższej Szkoły Gospodarki w Byd-
goszczy! 
Swój tegoroczny sukces w rzucie oszczepem 
osiągnął w porywającym stylu, bijąc rekord 
życiowy i uzyskując najlepszy na świecie re-
zultat. Jego wynik w jednej z prób – 78,01 me-
tra - okazał się bezkonkurencyjny w walce o 
najwyższy stopień podium z Egipcjaninem Iha-
bem Al Saed Abdelrahamanem. 

WIELKA 
WIOŚLARSKA
W tegorocznej edycji Wielkiej Wioślarskiej na Brdzie 
wystartowały 22 ósemki wioślarskie, w tym m.in. osa-
dy Uniwersytetów Oxford i Cambridge, Polska Ósem-
ka Olimpijska oraz medaliści Igrzysk Olimpijskich w 
Pekinie. W tym doborowym gronie znalazła się również 
ósemka Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy - te-
goroczni akademiccy mistrzowie Europy. W debiutanc-
kim starcie na dystansie 8,5 km akademicy z WSG zajęli 
trzecie miejsce, plasując się za osadą reprezentacji Polski 
(5 miejsce na igrzyskach w Pekinie) oraz mistrzami Nie-
miec. 
W skład akademickiej osady wchodzili: Miłosz Bernataj-
tys (LOTTO-Bydgostia-WSG-Bank Pocztowy) - srebrny 

medal w Pekinie, Bartłomiej Pawełczak (LOTTO-Bydgostia-WSG-Bank Pocztowy) - srebrny medal w Pekinie, Robert Sycz (LOT-
TO-Bydgostia-WSG-Bank Pocztowy) – dwukrotny złoty medalista olimpijski w Sydney i Atenach, Dariusz Radosz (LOTTO-Bydgo-
stia-WSG-Bank Pocztowy), Paweł Kural (LOTTO-Bydgostia-WSG-Bank Pocztowy), Rafał Wielgosz (Zawisza Bydgoszcz), Łukasz 
Siemion (LOTTO-Bydgostia-WSG-Bank Pocztowy), Radosław Klimkowski (PTW Płock), Paweł Lipowski – sternik (AZS Toruń).

Łukasz Grocholski

Żeglarze wrócili 
z pucharem

Pod koniec września na Jeziorze Niego-
cin zostały rozegrane regaty żeglarskie 
XXV Mistrzostw Polski Szkół Wyższych. 
Naszą Uczelnię reprezentowały trzy za-
łogi. W ekipie pracowników WSG znaleź-
li się: Paweł Biały (sternik) oraz Marzena 
Bogdanowicz i Andrzej Szajkiewicz. Dru-
gi jacht prowadził Szymon Hohenberg, w 
załodze znaleźli się: Joanna Gatza oraz 
Maciej Mechliński. Sternikiem trzeciego 
jachtu był Michał Lisewski, pracownik 
WSG z załogą: Michał Gwizdal oraz 
Daria Śmigel. Przy trudnych warunkach 
pogodowych (wiało 5-6 w skali Beaufor-
ta) oraz wysokiej fali na jeziorze, ekipa 
WSG zdobyła trzecie miejsce w klasyfi-
kacji Uczelni Niepublicznych, zdobywa-
jąc puchar i medale. 
W regatach brało udział 98 załóg z 44 
uczelni wyższych, z czego 17 reprezen-
towało uczelnie niepubliczne. 

Michał Lisewski
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WSG W ROZGRYWKACH AMATORSKICH
Doskonałym wynikiem – uzyskaniem po raz trzeci tytułu najlepszego zespołu amator-
skiego w Bydgoszczy - zakończył się ubiegły rok akademicki dla koszykarzy Macie-
ja Mackiewicza i Grzegorza Skiby. Po letniej przerwie zawodnicy wznowili rozgrywki 
Bydgoskiego Nurtu Basketu. W tym sezonie patronat organizacyjny przejęła Wyższa 
Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, chcąc podnieść rangę jedynej w mieście ligi ko-
szykówki. 
Rozpoczęły się także rozgrywki Bydgoskiej Ligi Piłki Nożnej, zrzeszającej najwięcej 
amatorskich drużyn piłkarskich w mieście. Po raz pierwszy biorą w nich udział stu-
denci WSG. Blisko pięćdziesiąt drużyn zostało podzielonych na trzy ligi rozgrywkowe. 
Nasz zespół, jako debiutant, musi rozpocząć zmagania od najniższej ligi, ale silny 
zespół Szymona Nowickiego rokuje szybki awans do wyższej ligi. Jeśli plan się uda, w 
przyszłym roku naszych studentów czeka spotkanie z drużynami Collegium Medicum 
UMK, Uniwersytetem Technologiczno–Przyrodniczym i Wyższą Szkołą Humanistycz-
no–Ekonomiczną z Bydgoszczy, które grają w tych rozgrywkach już od kilku sezonów. 
Dobry tegoroczny wynik na hali ma również zaowocować zgłoszeniem zespołu uczel-
nianego do rozgrywek na sztucznej trawie (marzec–październik 2009). 
Siatkarze zajęli w minionym roku akademickim ostatecznie piąte miejsce w I Autono-
micznej Lidze Siatkówki. Zdecydowanie zbyt niskie, biorąc pod uwagę ambicje i poten-
cjał zespołu prowadzonego przez Macieja Pawlaka. Dziesiąta – jubileuszowa - edycja 
Autonomicznej Ligi Siatkówki Mężczyzn już rozpoczęła swoje rozgrywki. Drużyna WSG 
rozegrała pierwsze mecze ze zmiennym szczęściem. Trzy zwycięstwa i jedna prze-
grana oraz 7 punktów to wynik całkiem dobry, zważywszy że niedawno z zespołem 
pożegnało się aż pięciu zawodników. Z drugiej jednak strony przeciwnicy nie należeli do 
specjalnie wymagających i mecze z najlepszymi drużynami jeszcze przed nami. 

Szymon Nowicki

fot. Tomasz Ciechanowski
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KALENDARIUM
„Szklarnia”
4 września 2008

W Galerii nad Brdą otwarta została wy-
stawa fotografii dr. hab. Zdzisława Mickie-
wicza, otwierająca nowy cykl prezentacji 
fotograficznych pt. „Szklarnia”. Przedsię-
wzięcie ma na celu ukazanie tendencji 
w dziedzinie sztuk wizualnych, w których 
znaczącą pozycję zajmuje fotografia.

„Myśleć jak milionerzy”
6 września 2008

Początek dała Fundacja Kamila Cybul-
skiego, organizując ogólnopolski cykl 
konferencji pn. „Myśleć jak milionerzy”. 
Bydgoską edycją cyklu zajął się Klub Ca-
shFlow przy WSG, który zaprosił studen-
tów na spotkanie z udziałem m.in.: Igora 
Zakrzewskiego, ks. Jacka Dziela, Łukasza 
Krawcewicza, Piotra Mazurowskiego oraz 
wspomnianego już Kamila Cybulskiego. 
Gościem specjalnym był Jan Fijor, polski 
multimilioner z USA. Była to doskona-
ła okazja poznania najlepszych w kraju 
szkoleniowców i przedsiębiorców, ludzi 
sukcesu, którzy chętnie dzielili się swoim 
doświadczeniem.

Konferencja dla nauczycieli zawodu
15 września 2008

WSG była współorganizatorem konferencji 
pn. „Stosowanie technologii informacyjno-
-komunikacyjnych w nauczaniu przedmio-
tów zawodowych”, w której wzięli udział 
dyrektorzy szkół technicznych z woj. ku-
jawsko-pomorskiego.

Kolory parków
18 września 2008

Galeria Debiut przy APK WSG gościła 
wystawę prac Doroty Pytel, zatytułowaną 
„Kolory parków”. Park jako zniekształco-
ny obraz natury, stał się dla artystki pre-
tekstem do ukazania metamorfoz, jakie 
zachodzą w wyobraźni, gdy widziany pod 
światło człowiek i natura zaczynają zlewać 
się ze sobą. Szczególne efekty pozwoliły 
osiągnąć stosowane przez nią techniki 
druku na tkaninie: sitodruk, druk japoński 
i batik, wzbogacane nowymi, oryginalnymi 
efektami.

Światłoczułe miasto
18 września 2008

„Światłoczułe miasto – Bydgoszcz w oczach 
młodych fotografów” to projekt Stowarzy-
szenia „Juvenkracja” i Muzeum Fotografii
przy WSG, którego finałem była zorgani-
zowana na Starym Rynku w Bydgoszczy 
wystawa prac, wykonanych przez uczest-
ników letnich warsztatów fotograficznych.
Wydany został również album, prezentują-
cy dokonania młodych fotografów.

Sektor pozarządowy a świat biznesu
20 września 2008

Inicjator Społeczny WSG zaprosił nas na 
V Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarzą-
dowych w Warszawie, poświęcone m. in. 
dyskusji na temat współpracy organizacji 
pozarządowych ze światem biznesu oraz 
prowadzenia własnej działalności bizneso-
wej, która pomogłaby sfinansować działal-
ność tych organizacji.

Szturm na Zamek Bydgoski
20 września 2008

W Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku 
w Myślęcinku odbyło się widowisko histo-
ryczne, upamiętniające szturm Władysła-
wa Jagiełły na Zamek Bydgoski w 1409 
roku podczas Wielkiej Wojny z Zakonem 
Krzyżackim. Imprezę przygotowały: Koło 
Naukowe WSG oraz Kompania Janusza 
Brzozogłowego, przy wsparciu Bractwa 
Rycerskiego Kasztelanii Bydgoskiej. Opie-
kę merytoryczną sprawowali m.in. dr Ma-
rek Chamot, historyk i Robert Grochowski, 
archeolog. Poza wspomnianymi organiza-
torami w widowisku wzięły udział bractwa 
rycerskie z całej Polski. Wydarzenie wpi-
suje się w cykl imprez, promujących dzieje 
Zamku Bydgoskiego i innych bydgoskich 
fortyfikacji.

Żeglarze zwieńczyli XXV Mistrzostwa 
Polski Szkół Wyższych
22-25 września 2008

Z pucharem za zajęcie 3. miejsca w ran-
kingu uczelni niepublicznych wrócili z Gi-
życka żeglarze WSG. Wzięli oni udział w 
regatach żeglarskich zamykających XXV 
Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych. Sze-
rzej str. 23

Wsparcie dla rodziny
25 września 2008

Zakład Nauk o Rodzinie Wydziału Spo-
łeczno-Ekonomicznego WSG oraz Wy-
dział Zarządzania WSG w Inowrocławiu 
zorganizowały debatę naukowo-społeczną 
pn. „Budowanie wsparcia na rzecz rodziny 
w środowisku lokalnym” z udziałem przed-
stawicieli wszystkich środowisk z Inowro-
cławia i gmin ościennych, działających na 
rzecz rodziny. Celem debaty było wstępne 
zdiagnozowanie sytuacji rodzin w regionie 
oraz poszukiwanie rozwiązań istniejących 
problemów.

Nowy partner z Węgier
26-29 września 2008

Prof. Ryszard Maciołek, prorektor ds. na-
uki i współpracy oraz dr Lech Zieliński, 
dyrektor Centrum Współpracy z Zagrani-
cą WSG gościli w Károly Robert College 
w Gyöngyös na Węgrzech. Efektem prze-
prowadzonych z władzami węgierskiej 
uczelni rozmów jest umowa o współpracy 
w ramach programu Erasmus dla kierun-
ków „ekonomia” oraz „turystyka i rekre-
acja”. 

WSG w Unii Akademickiej
27 września 2008

Po raz pierwszy w historii niepaństwo-
wego szkolnictwa wyższego doszło do 
zawiązania Unii Akademickiej, w której 
skład weszło 10 uczelni z całego kraju. 
Pierwszym prezydentem Unii został doc. 
Krzysztof Sikora, kanclerz WSG. 
Szerzej str. 3

Ogólnopolski Korowód Kulinarny
27 września 2008

Instytut Turystyki, Hotelarstwa i Gastro-
nomii WSG oraz Stowarzyszenie Kucha-
rzy Kujaw i Pomorza były organizatorami 
Ogólnopolskiego Korowodu Kulinarnego. 
W imprezie, która odbyła się na Starym 
Rynku w Bydgoszczy, wzięli udział mi-
strzowie kuchni z całej Polski. Zwycięstwo 
odnieśli kucharze ze Śląska. Podczas za-
wodów odbyła się sprzedaż cegiełek z 
przeznaczeniem na pomoc dla niepełno-
sprawnych.

Wielka Wioślarska
27 września 2008

Wioślarze naszej Uczelni z powodzeniem 
zmierzyli się z drużynami Oxfordu i Cam-
bridge oraz UKW podczas XVII Wielkiej 
Wioślarskiej o Puchar Brdy. Zajęli 3. miej-
sce. Szerzej str. 23

Leszek Kołakowski, czyli w oparach 
absurdu
30 września 2008

WSG, Radio Pik oraz Gazeta Pomorska 
patronowały spotkaniu pn. „Leszek Koła-
kowski, czyli w oparach absurdu”, które 
poprowadził Karol Zamojski z Instytutu 
Kulturoznawstwa i Filozofii WSG. Spotka-
nie zainicjowało cykl dwunastu dyskusji 
na tematy filozoficzne.
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Bydgoszcz i Tuluza
1 października 2008

Jak płynie życie nad Brdą i Garonną, w 
czym obydwa miasta są podobne i czym 
się różnią – opowiadała wystawa poświę-
cona Bydgoszczy i Tuluzie, którą mogli-
śmy oglądać w Galerii Mistral w WSG. Or-
ganizatorem było Towarzystwo Przyjaźni 
Polsko-Francuskiej w Bydgoszczy.

10. Inauguracja Roku Akademickiego
2 października 2008

WSG wkroczyła w dziesiąty rok istnie-
nia. Jak zwykle uroczystość odbyła się w 
Filharmonii Pomorskiej im. I.J. Paderew-
skiego w Bydgoszczy i jak zwykle towa-
rzyszyły jej dźwięki „Gaudeamus igitur” 
oraz ślubowanie studentów. Po raz pierw-
szy jednak wyczuwalny był szczególny, 
jubileuszowy nastrój z odrobiną niedowie-
rzania, że minęło już 10 lat…

„Kobieta i sztuka”
3-4 października 2008

W ramach V Festiwalu „PROGRESSte-
ron”, organizowanego przez Pracownię 
Rozwoju Osobistego Spinka, Akademicka 
Przestrzeń Kulturalna WSG przygotowała 
cykl imprez pod hasłem „Kobieta i sztu-
ka”. W programie znalazły się m.in.: kon-
cert „Odrobina dziewczyny na co dzień” z 
piosenkami Jeremiego Przybory i Jerze-
go Wasowskiego oraz akcja „Autoportret 
kobiet”, podczas której w atelier Muzeum 
Fotografii panie same tworzyły swoje por-
trety, korzystając z pomocy wizażystki.

Powiększenie
3 października 2008

W Galerii Debiut odbył się wernisaż wy-
stawy malarstwa Justyny Gruszczyk, 
artystki, która w niecodzienny sposób 
przedstawiła… historię własnego malar-
stwa. Na początku powstał cykl fotografii 
detali obrazów namalowanych przez nią 
w trakcie studiów, potem – obrazy inspiro-
wane tymi fotografiami, będące nie tylko 
komentarzem i analizą własnego malar-
stwa, ale też stanowiące proces percepcji 
dzieła sztuki przez pryzmat osobistych 
doświadczeń.

Msza św. na inaugurację Roku
5 października 2008

Z okazji inauguracji Roku Akademickiego 
studenci oraz pracownicy naszej Uczelni 

wzięli udział we mszy świętej w kościele 
pw. Świętej Trójcy w Bydgoszczy.

Filmowe oblicza muzyki
7 października 2008

W sali widowiskowej APK zainaugurowa-
no cykl wtorkowych spotkań w cyklu „Fil-
mowe oblicza muzyki”, w ramach którego 
odbywają się projekcje filmów fabularnych 
i dokumentalnych, połączone z lekcjami i 
warsztatami na temat kinematografii świa-
towej. Jako pierwszy zaprezentowany zo-
stał dramat amerykański „Lulu na moście” 
z 1998 roku.

Blended learning w SJO
10 października 2008

Studium Języków Obcych WSG było or-
ganizatorem seminarium szkoleniowego 
pn. „Kształcenie komplementarne a dy-
daktyka języków obcych” z udziałem na-
uczycieli języków obcych z całego kraju. 
Szerzej str. 19

„Biblia o państwie”
13 października 2008

Gościem Uczelni był prof. dr hab. Michał 
Jerzy Wojciechowski, biblista, ekspert 
Centrum im. Adama Smitha, wykładow-
ca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskie-
go oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, który wygłosił wykład pn. 
„Biblia o państwie”.

Olimpiada Ekonomiczna w WSG
13 października 2008

Instytut Ekonomiczny WSG oraz Pol-
skie Towarzystwo Ekonomiczne będą, 
na zlecenie Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej, organizatorami XXII Olimpiady 
Wiedzy Ekonomicznej w województwie 
kujawsko-pomorskim. Przewodniczą-
cym Komitetu Okręgowego został prof. 
Jerzy Kozłowski, wykładowca naszej 
Uczelni. Z tej okazji odbyło się spotkanie 
z uczestnikami Olimpiady i ich nauczy-
cielami, którzy zapoznali się z założenia-
mi konkursu i jego hasłem przewodnim: 
„Środowisko naturalne w procesie go-
spodarowania”.

Grand Press Photo w Muzeum Foto-
grafii
15 października 2008

W Muzeum Fotografii przy WSG gości-
ła wystawa laureatów 4. edycji konkursu 

„Grand Press Photo”, konkursu organi-
zowanego przez miesięcznik Press dla 
zawodowych fotoreporterów z redakcji 
prasowych, agencji fotograficznych oraz 
tzw. freelancerów. Zdjęcia oceniane były 
i nagradzane w pięciu kategoriach: wy-
darzenia, ludzie, życie codzienne, sport i 
przyroda.

Ruszyły studia podyplomowe
17 października 2008

Wykładem pt. „Zjawisko pierwszego wra-
żenia”, wygłoszonym przez Jarosława 
Urbańskiego, eksperta od wizerunku, 
właściciela i trenera firmy konsultingo-
wej „Eurovision” rozpoczął się kolejny rok 
akademicki Centrum Kształcenia Pody-
plomowego i Szkoleń WSG. W tegorocz-
nej ofercie studiów podyplomowych zna-
lazło się ponad 50 kierunków, z których 
największym zainteresowaniem cieszą 
się: zarządzanie zasobami ludzkimi, Pu-
blic Relations, Coaching, BHP, logistyka 
i transport. 

CAMERA OBSCURA
22-25 października 2008

WSG była współorganizatorem i partne-
rem akademickim V Międzynarodowe-
go Festiwalu Reportażu TV CAMERA 
OBSCURA, którego inicjatorem i głów-
nym organizatorem jest Fundacja Sztuki 
ART-HOUSE. Festiwalowym zmaganiom 
towarzyszyły dziesiątki imprez, m.in.: 
przegląd filmów dokumentalnych „Zrozu-
mieć innego”, konkurs młodych talentów, 
przegląd reportaży radiowych, koncerty, 
dyskusje i warsztaty.

Czy media publiczne mogą być pu-
bliczne?
25 października 2008

Zwieńczeniem wspomnianego powyżej 
Festiwalu CAMERA OBSCURA była mię-
dzynarodowa konferencja pt.: „Między 
korupcją, polityką a misją – czy media pu-
bliczne mogą być publiczne?” z udziałem 
medioznawców, dziennikarzy, ludzi kultu-
ry, sztuki oraz polityków. 
Szerzej str. 18

Rewitalizacja i konserwacja synagog 
i kirkutów
29-31 października 2008

WSG była patronem akademickim I Mię-
dzynarodowego Sympozjum „Rewitali-
zacja i konserwacja synagog i kirkutów”, 
zorganizowanego przez Fundację Yakiza 
i Stowarzyszenie Forum Kultur z Pozna-
nia. W sympozjum wzięły udział najważ-
niejsze organizacje, zajmujące się pro-
blemami konserwacji, rewitalizacji oraz 
zachowania pamięci o zapomnianych 
społecznościach: Fundacja Pogranicze, 
Fundacja Borussia, Fundacja Monumen-
tum Judaicum Lodzense i inne.
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Józef Tischner, czyli człowiek jako  
dramat
4 listopada 2008

Pod patronatem naszej Uczelni, Radia 
Pik oraz Gazety Pomorskiej odbyło się 
spotkanie pt.: „Józef Tischner, czyli czło-
wiek jako dramat”, które poprowadził Ka-
rol Zamojski z Instytutu Kulturoznawstwa 
i Filozofii WSG. Spotkanie odbyło się w
ramach cyklu dwunastu dyskusji na tema-
ty filozoficzne.

Filmowe oblicza… śmierci
4 listopada 2008

Akademicki Klub Filmowy WSG zapropo-
nował kinomanom listopadowy cykl „Fil-
mowe oblicza… śmierci”, na który złożyły 
się projekcje: „W stronę morza” w reż. 
Alejandro Amenábara, „Pomoc w śmierci” 
Beaty Biel, „A czego tu się bać” Małgorza-
ty Szumowskiej oraz „Cinese Box” Way-
ne’a Wanga.

Francja w twoim obiektywie
5 listopada 2008

Znamy już wyniki konkursu fotograficzne-
go „Francja w twoim obiektywie”, zorgani-
zowanego przez Towarzystwo Przyjaźni 
Polsko-Francuskiej w Bydgoszczy, Insty-
tut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
WSG, Portal Spraw Zagranicznych oraz 
Wydawnictwo Pascal. I miejsce zajęła 
Marzena Kamińska za pracę „Trocade-
ro”. Wręczenie nagród miało miejsce 
podczas wieczoru francuskiego, połączo-
nego z otwarciem pokonkursowej wysta-
wy prac.

Fundusze strukturalne 2008-2013
6 listopada 2008

„Fundusze strukturalne dla województwa 
kujawsko-pomorskiego w okresie 2008-
-2013” były tematem seminarium, zorga-
nizowanego w cyklu Biznes i Gospodarka, 
przez Centrum Europejskie im. Roberta 
Schumana przy WSG. W seminarium 
wzięli udział przedstawiciele Urzędu Mar-
szałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Toruniu oraz Toruńskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego.

Ochrona klimatu globalnego
6 listopada 2008

Forum Ekorozwoju przy WSG było współ-
organizatorem prezentacji pt. „Ochrona 
klimatu globalnego – wyzwanie przyszło-
ści, konieczność teraźniejszości”, po-
święconej problemom globalnego ocie-
plenia oraz działaniom na rzecz ochrony 
klimatu, podejmowanym w Polsce i na 
świecie.

O przemocy wśród młodzieży
6-7 listopada 2008

Zakład Nauk o Rodzinie Instytutu Socjologii 
WSG rozpoczął cykl zajęć warsztatowych 
poświęconych zagadnieniom przemocy 
wśród dzieci i młodzieży. Pierwsze spotka-
nie, w którym wzięli udział studenci nauk o 
rodzinie, socjologii i kulturoznawstwa, no-
siło tytuł: „Napastowanie seksualne. Głu-
pia zabawa czy poważna sprawa?”.

Blues&Folk Festival
7 listopada 2008

W ramach 7. edycji bydgoskiego Festi-
walu Blues&Folk, organizowanego przez 
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgosz-
czy we współpracy z naszą Uczelnią, w 
APK WSG odbył się koncert Martyny Ja-
kubowicz, Slidin’Tom B. i Pawła Warszyc-
kiego oraz Why Ducky, a ponadto: pre-
zentacja gitar rezofonicznych, podczas 
której omówiono historię ich powstania, 
budowę i technikę gry.

W rocznicę odzyskania niepodległości
11 listopada 2008

Wieczorem pieśni patriotycznych uczczo-
no w WSG 90. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Spotkanie na dwie 
gitary poprowadzili legendarni turyści i 
przewodnicy: Lech Zagłoba i Adam Wa-
chowicz.

W trosce o rodzinę
12 listopada 2008

W ramach XXVII Tygodnia Kultury Chrze-
ścijańskiej w WSG zorganizowane zo-
stało seminarium pn. „W trosce o rodzi-
nę. Świętość rodziny i jej zagrożenia” z 
udziałem ks. dr. Mariusza Kucińskiego z 
Wyższego Seminarium Duchownego w 
Bydgoszczy i ks. dr. Aleksandra Posac-
kiego, konsultanta i wykładowcy na Mię-
dzynarodowych Zjazdach Egzorcystów. 
Ich wystąpienia uzupełnione zostały pro-

jekcją filmu dokumentalnego „Tylko ona”
w reżyserii Józefa Herolda i Remigiusza 
Zawadzkiego.

Fotografie Grzegorza Rogali
13 listopada 2008

W Muzeum Fotografii WSG zagościła
twórczość Grzegorza Rogali. Artysta za-
prezentował swoje fotografie, wykonane
techniką dającą złudzenie filmu i realiza-
cje filmowe z pogranicza fotografii.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
17-23 listopada 2008

WSG włączyła się, razem z Kujawsko-
-Pomorskim Związkiem Pracodawców i 
Przedsiębiorców, Lożą Bydgoską BCC, 
Kujawsko-Pomorską Izbą Rzemiosła i 
Przedsiębiorczości oraz Izbą Budownic-
twa, w obchody Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości. Z tej okazji na Uczel-
ni odbyło się seminarium pn. „Praktycz-
ne aspekty przedsiębiorczości”, na które 
złożyły się: „Forum Przedsiębiorczych” 
z udziałem Alicji Olechowskiej, posłan-
ki, członkini Sejmowej Komisji Rozwoju 
Przedsiębiorczości oraz Komisji Gospo-
darki, a także wykłady Joanny Żarnik z 
Centrum Edukacyjno-Consultingowego 
„Concret” pn. „Osobowość Przedsiębior-
cy XXI wieku” i Małgorzaty Pelc z firmy
„Tandem” pn. „Europejskie standardy kre-
owania wizerunku w biznesie”. 

Satyryczny świat Marka Rony
19 listopada 2008

W Galerii nad Brdą gościł z wystawą Ma-
rek Rona, artysta specjalizujący się w 
dziedzinie rysunku satyrycznego. Na wy-
stawie mogliśmy podziwiać również jego 
karykatury i maski.

Kryzys finansowy w USA
20 listopada 2008

Centrum Współpracy z Zagranicą WSG 
było inicjatorem spotkania z Michaelem 
Speidelem, prezesem American Univer-
sity in Poland, wcześniej wykładowcą 
Uniwersytetu Harvarda. Znakomity gość 
wygłosił wykład pt. „Przyszłość ekono-
miczna USA, innych części świata oraz 
Polski. Wpływ obecnego kryzysu finanso-
wego na politykę globalną Stanów Zjed-
noczonych”.

Praktyki w USA
21 listopada 2008

Już po raz drugi na zaproszenie Biura 
Praktyk Zawodowych gościła na Uczelni 
Iwona Sterk, asystent menedżera general-
nego Elmwood Country Club (USA). Ce-
lem wizyty była rekrutacja na letnie praktyki 
studenckie. W spotkaniu, oprócz kandy-
datów na wyjazd, udział wzięli studenci, 
którzy już taką praktykę odbyli w minione 
wakacje. Oni też, po prelekcji i prezentacji 



26 27

multimedialnej, przygotowanej przez panią 
Sterk, dzielili się swoimi doświadczeniami 
z USA. Spotkanie prowadzone było oczy-
wiście w języku angielskim.

Hołd i Anastasis w APK
22 listopada 2008

W APK odbył się koncert rockowy, pod-
czas którego wystąpił bydgoski zespół 
Hołd oraz gwiazda wieczoru – Anastasis. 
Imprezie patronowała młodzież, działają-
ca przy Bazylice św. Wincentego a Paulo 
w Bydgoszczy.

Więzienne warsztaty artystyczne w Ko-
ronowie
24-28 listopada 2008

Bydgoskie Stowarzyszenie Artystyczne 
przy współudziale naszej Uczelni zorga-
nizowało trzecie więzienne warsztaty ar-
tystyczne. W zakładzie karnym i w innych 
miejscach Koronowa odbyły się warsztaty 
dla 50 więźniów, prowadzone przez arty-
stów plastyków, literatów i fotografików.
W wydarzenie zaangażowani byli również 
studenci socjologii WSG.

Brązowy medal Adriana
25-28 listopada 2008

Adrian Zieliński, student naszej Uczelni 
zdobył brązowy medal I Akademickich 
Mistrzostw Świata w Podnoszeniu Cięża-
rów, które odbyły się w Komotini w Grecji. 
Trzecie miejsce dał mu wynik 330 kg (150 
w rwaniu i 180 w podrzucie) w wadze do 
85 kg. Do złota zabrakło mu… 3 kilogra-
mów. Na co dzień Adrian jest zawodni-
kiem pierwszoligowego klubu Tarpan.

Supermarket idei
25 listopada 2008

Instytut Architektury i Urbanistyki WSG 
zaprosił nas na wykład monograficzny
„Supermarket idei”, który wygłosił Jaro-
sław Trybuś, kurator polskiego pawilonu 
i laureat Złotego Lwa na tegorocznym 
Międzynarodowym Biennale Architektury 
w Wenecji.

Krajobrazy i zjawiska przyrodnicze 
świata
25 listopada 2008

Instytut Geografii i Gospodarki Prze-
strzennej jest organizatorem cyklu wykła-
dów pt. „Krajobrazy i zjawiska przyrodni-
cze świata”, które prowadzi prof. Zdzisław 

Preisner, podróżnik, członek elitarnego 
klubu „Explorer Club” i wykładowca na-
szej Uczelni. Pierwsze spotkanie poświę-
cone było wulkanom świata.

Goście z Krzemieńczuka
26 listopada 2008

W ramach programu „Polskie reformy, na 
przykładzie miasta Bydgoszczy, w optyce 
ukraińskiej młodzieży” wizytę w WSG zło-
żyli uczniowie szkół średnich z ukraińskie-
go Krzemieńczuka. Nasi goście odwiedzili 
m.in. Akademicką Przestrzeń Kulturalną i 
Muzeum Fotografii, gdzie wzięli udział w
warsztatach fotograficznych. Zapozna-
li się także z ofertą edukacyjną naszej 
Uczelni. Być może już niedługo niektórzy 
z nich przyjadą do nas na studia.

O równe traktowanie
2 grudnia 2008

Studenci naszej Uczelni wzięli udział w 
akcji protestacyjnej w Warszawie, która 
przebiegała pod hasłem „Wszyscy stu-
denci powinni być równo traktowani”. Or-
ganizatorem akcji było Międzyuczelniane 
Ogólnopolskie Niezależne Stowarzysze-
nie Studentów Uczelni Niepaństwowych 
„MONSSUN”. Szerzej str. 28.

Filmowe oblicza polityki
2 grudnia 2008

Akademicki Klub Filmowy zainicjował 
nowy cykl spotkań filmowych pn. „Filmo-
we oblicza … polityki”. Jako pierwszy za-
prezentowany został film dokumentalny
Marcela Łozińskiego „Jak to się robi”.

Ciało – Edukacja – Umysł
3-4 grudnia 2008

Wydział Turystyki i Geografii WSG oraz
Wydział Nauk Pedagogicznych UMK były 
organizatorami Ogólnopolskiej Konferen-
cji Naukowej „Ciało – Edukacja – Umysł. 
Wielkie tezy i przegląd nowych (?) kon-
cepcji praktyk edukacyjnych”. Jej celem 
był przegląd koncepcji i praktyk, przekra-
czających dualistyczne bądź zredukowa-
ne pojmowanie rzeczywistości.

Lekcja filmu dokumentalnego
3 grudnia 2008

Przestrzeń Filmowa APK zainicjowała cykl 
spotkań dla młodzieży szkolnej i nauczy-
cieli pt. „Lekcja Filmu Dokumentalnego”. 
Program przewiduje projekcje wybitnych 
dzieł polskiej i zagranicznej kinematogra-
fii dokumentalnej, połączone z dyskusją
na temat dokumentu filmowego i odbitej
w nim rzeczywistości.

„Echa z wody”
5 grudnia 2008

W Galerii nad Brdą odbył się wieczór 
poetycki z udziałem autorów wierszy, za-

mieszczonych w Almanachu Poetyckim 
„Echa z wody”, wydanego z okazji XX 
Ogólnopolskich Literackich Spotkań Po-
koleń w Kruszwicy-Kobylnikach. Oprawą 
wieczoru była wystawa fotografii Macieja
Maciejewskiego, którego zdjęcia znalazły 
się również w Almanachu. 

Zimowe nastroje
5 grudnia 2008

Działająca w WSG Pracownia Projektów 
Rewitalizacji rozpoczęła nowy cyklicz-
ny program pn. „Życie na barce – histo-
ria żeglugi śródlądowej”, mający na celu 
ocalenie od zapomnienia barwnej historii 
barkarzy. Na początek w APK odbyły się 
warsztaty plastyczne i kulinarne dla dzie-
ci pt. „Zimowe nastroje”, podczas których 
najmłodsi bydgoszczanie słuchali o tym, 
jak wyglądała Bydgoszcz, gdy funkcjono-
wał Kanał Bydgoski, sprawdzały, jak mała 
była kajuta na barce, przygotowywały 
świąteczne ozdoby. Nie obyło się oczy-
wiście bez mikołajkowych upominków. 
Imprezie patronował Urząd Miasta Byd-
goszczy.

Cztery pory roku
10 grudnia 2008

W Galerii nad Brdą odbył się wernisaż wy-
jątkowej wystawy malarskiej. Zostały na 
niej zebrane prace, które powstały pod-
czas 8 plenerów malarskich, zorganizowa-
nych w latach 2000-2008 we Wdzydzach 
Kiszewskich, Dźwirzynie i Bachorzu. 
Plenerowe spotkania artystów, którym 
nieodzowny jest w twórczości kontakt z 
naturą, mają bogatą tradycję. Pierwszy 
wyjazd, zorganizowany przez Kujaw-
sko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne 
i Związek Polskich Artystów Plastyków, 
miał miejsce w 1965 roku. W kolejnych 
latach impreza rozrastała się, przyjmując 
zasięg regionalny, ogólnopolski, a potem 
międzynarodowy. Od 2000 roku ma cha-
rakter prywatny.

Teatr „Pieprz” oklaskiwany w Lublinie 
i Toruniu
7-15 grudnia 2008

Działający przy APK WSG teatr „Pieprz” 
wziął udział w IV edycji Studenckiego 
Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego 
„Kontestacje”, na którym zaprezentował 
swój spektakl „Produkt Polski”. Z tym sa-
mym przedstawieniem zawitał również 
w Teatrze Wiczy w Toruniu, zdobywając 
uznanie publiczności.




