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NOWE PYTANIA
O PROCES BOLOŃSKI
W ostatnich miesiącach coraz częściej pojawiają się pytania, dotyczące celów całego systemu szkolnictwa wyższego w Europie.
Prof. dr hab. Ewa Chmielecka
Do typowych działań ekspertów bolońskich zaliczają się tzw. dni bolońskie, czyli organizowane w uczelniach
na terenie całego kraju konferencje,
seminaria, czasem warsztaty poświęcone zagadnieniom związanym
z procesem bolońskim. Spotkania z
nauczycielami akademickimi organizowane w ramach „dni bolońskich”
przynoszą ekspertom prawdziwe wyzwania. Nie ma bowiem co ukrywać
– proces boloński nie jest ulubionym
bohaterem środowiska akademickiego w naszym kraju, a jego zalecenia często bywają odczytywane jako
uciążliwe i niepotrzebne zabiegi biurokratyczne, czasem burzące stary,
dobry porządek. Czasami sprostanie
pytaniom padającym z sali nie jest łatwe.
Jestem ekspertem bolońskim (uprzednio „promotorem”) od kilku lat i zaczynam dostrzegać zmianę w nastawieniu
uczestników tych spotkań do procesu,
przejawiającą się w zmianie charakteru i tematyki zadawanych pytań. Trzy
lata temu tematem wiodącym były
punkty ECTS i suplement do dyplomu
oraz zasady mobilności studentów i
uznawalności ich wyników. Po wejściu
w życie systemu studiów dwustopniowych to one stały się synonimem procesu, i to o nie pytano najczęściej – i z
wielkim sceptycyzmem. Ukuto dla nich
nawet wdzięczną nazwę „bolońskiego
modelu studiów”. Od roku tematem
wiodącym jest europejska i krajowa
struktura kwalifikacji. Towarzyszą im
nieustannie dywagacje na temat metod zapewniania jakości, choć one
budzą najmniej kontrowersji – przywykliśmy już do akredytacji. Słowem,
jeszcze rok, dwa, trzy lata temu dominowały pytania „techniczne”, dotyczące zastosowań narzędzi procesu,
czasem metod realizacji jego zadań.
Pytań rozpoznających najogólniejszy
sens tych zabiegów operacyjnych nie
zadawano zbyt często, proces boloński sprowadzany był do narzędzi organizacyjnych.

PYTANIA O SENS SYSTEMU

Na listopadowym spotkaniu w Uniwersytecie Zielonogórskim z sali padło
pytanie: co by się stało, gdyby nie było
procesu bolońskiego? Samo pytanie
jest bardzo niepoprawne z metodologicznego punktu widzenia – zawie-

ra niedopuszczalne „gdybanie”. Ale
rozumiemy, że za tą formą kryją się
wcale niebanalne treści oraz bardzo
ważne i poważne pytania. Nie znam
intencji autora pytania, ale starałabym
się je zinterpretować, zadając szereg
bardziej szczegółowych pytań.
Jaki był powód podpisania Deklaracji
Bolońskiej przez ministrów szkolnictwa wyższego?
Czy Deklaracja i proces miały coś
poprawić w sytuacji europejskiego
szkolnictwa wyższego? Jeśli tak, to
co? Czy istniały dlań jakieś zagrożenia? Jeśli tak - to jakie?
Czy proces boloński te ewentualne
zagrożenia likwiduje? Czy podejmuje wyzwania, stwarza nowe szanse?
Szanse na co?
Dlaczego zdecydowano się na uruchomienie takich, a nie innych, mechanizmów w postaci znanych nam
już narzędzi, zadań? Do jakich ogólnych celów one prowadzą?
Czy proces boloński był zamierzony i
jest realizowany jako europejska strategia rozwoju szkolnictwa wyższego?
Jeśli tak – jakie są efekty pozytywne
i negatywne jej realizacji? Także dla
naszej, środkowowschodniej i pokomunistycznej części Europy? Czy ktoś
– na poziomie europejskim, ale także
krajowym – śledzi te rezultaty, zbiera
dane, ocenia tendencje rozwojowe?
Czy polskie szkolnictwo wyższe wykorzystuje tę domniemaną szansę
wnoszoną przez proces? Jak jest on
wdrażany na poziomie krajowym?
Czy stał się zapleczem budowy strategii rozwoju szkolnictwa wyższego
jako całości i poszczególnych uczelni? Dokąd takie strategie miałyby prowadzić swoje podmioty?
To są pytania, które zakresem daleko wykraczają poza cele działań
edukacyjnych szkolnictwa wyższego,
opisane w dokumentach bolońskich,
takie jak: przygotowanie absolwentów
do potrzeb rynku pracy, zapewnienie
kadr gospodarce opartej na wiedzy,
przygotowanie do aktywnych ról obywatelskich w rozwiniętej demokracji,
rozwój osobowy, otwarcie kanałów
przepływu środków, kadr, otwarcie
kanałów konkurencji itd. To są pytania dotyczące celów całego systemu
szkolnictwa wyższego w Europie, co
może wskazywać na strategiczny,
a nie tylko instrumentalny charakter
procesu.

HUMBOLDT
I PRZESIĘBIORSTWO

Znanym powodem podpisania Deklaracji Bolońskiej i powołania do życia procesu był zamiar zwiększenia
atrakcyjności europejskiego obszaru
szkolnictwa wyższego w stosunku do
innych systemów, zwłaszcza do systemu szkół wyższych i badań w USA.
Każdy, kto śledzi stosowne statystyki,
wie, że Europie groziła (nadal grozi?)
utrata znaczenia jako obszaru najwybitniejszych dokonań intelektualnych,
odkryć naukowych i innowacji. Utrata kapitału naukowego, w tym przede
wszystkim kapitału ludzkiego, na
rzecz Stanów Zjednoczonych, była tak
znaczna, że stanowiła zagrożenie dla
rozwoju szkolnictwa wyższego, a co
za tym idzie – dla możliwości budowy
w Europie społeczeństwa i gospodarki
opartych na wiedzy. Odpowiedzią na
to miała być taka przebudowa europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego,
aby – skonsolidowane – stało się konkurencyjne dla świata. Taka była intencja najpierw Deklaracji Bolońskiej,
a następnie (i zwłaszcza) dokumentu
Komisji Europejskiej „The role of universities in the Europe of Knowledge”.
Oczywiście wymaga to znaczących
zmian w strukturze systemu szkół wyższych w Europie, przede wszystkim
ich zróżnicowania. Uczelnie muszą
różnić się między sobą nie tylko misją,
rodzajem kadry i studentów, programami i profilem kształcenia, sposobem
organizacji instytucjonalnej – to zróżnicowanie jest normalnym elementem
podtrzymania rozwoju w kulturze. Powinny także różnić się charakterem
działalności w najszerszym znaczeniu:
powinny wśród nich być jednostki elitarne zachowujące najbardziej akademicki typ kształcenia bazującego na
pracy badawczej i wykorzystującego
jej wyniki w pracy dydaktycznej, zaś na
drugim biegunie jednostki prowadzące
kształcenie masowe, stanowiące kuźnię kadr dla gospodarki regionalnej czy
lokalnej.
W Europie i na świecie od wielu lat toczy się debata nad modelem nowoczesnego uniwersytetu. Tradycyjny model
humboldtowski (uniwersytet badawczy)
jest wypierany przez rodzaj uczelni
– dobrze zarządzanej firmy, tzw. uniwersytet przedsiębiorczy. Obydwa typy
uczelni mają wady, choć każdy z nich
inne.
Potrzeba stworzenia społeczeństwa
wiedzy, umasowienie kształcenia wyższego, utrata wyłączności w tworzeniu
wiedzy zdezaktualizowały model tradycyjny, zaś model przedsiębiorstwa
niesie poważne zagrożenia realizacji
fundamentalnej misji uniwersytetu:
jego służby prawdzie, służebności publicznej, korporacyjnemu zarządzaniu
opartemu na etosie itd.
Czytaj dalej --->>> str. 15
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HOTELARSTWO

europejskich. Było to dla mnie duże doświadczenie nie tylko w zakresie formowania bazy, ale również jej funkcjonowania, ponieważ pracowałem przez kilka lat
jako dyrektor ds. technicznych tego hotelu. Potem, w latach 70. byłem realizatorem, w ramach importu inwestycyjnego,
ok. 50 hoteli orbisowskich w całym kraju.
- Z zawodu jest Pan architektem…
… ze specjalnością hotelową. Ale dla
pracujących w hotelarstwie jestem takim
samym hotelarzem jak oni. Sprawom hotelarskim poświęciłem zresztą całą moją
działalność naukową.

Architekt
i hotelarz
rozmowa z prof. dr. arch. ZENONEM
BŁĄDKIEM, wybitnym specjalistą w dziedzinie hotelarstwa, autorem wielu publikacji i podręczników, wykładowcą WSG:
- W Pana artykule na temat hotelarstwa
XXI wieku, który drukujemy na sąsiednich
stronach, znajdziemy wiele odniesień
do minionego stulecia. XX wiek to okres
prężnego rozwoju turystyki i hotelarstwa,
w którym Pan również ma niebagatelny
udział.
- Swoją przygodę z hotelarstwem rozpocząłem w latach 60 ubiegłego wieku.
Pierwszym obiektem, jaki budowałem,
był hotel Merkury w Poznaniu, jak na owe
czasy, zupełnie zbliżony do standardów

- Projektując hotel myśli Pan o…
- o tym, że powinienem stworzyć bazę,
która da podróżnemu dobre samopoczucie, pozbawi go stresów i zainspiruje do
działania. Wiąże się to z zachowaniem
czterech „k”: komfortu sanitarnego, komfortu akustycznego, komfortu estetycznego i funkcjonalno-użytkowego.
Hotel jest jednym z trudniejszych obiektów
do projektowania i realizacji, ponieważ
jako ogólnodostępny musi uwzględniać
potrzeby wszystkich grup użytkowników:
młodych i starszych, sprawnych i niesprawnych, wysokich i niskich itp. Ważne,
żeby każdy znalazł w nim swoje miejsce i
mógł dobrze się czuć.
- Czy polskie hotelarstwo wpisuje się już
w nurt rozwoju zrównoważonego?
- To bardzo istotne pytanie. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że prawie do
2000 roku nasze hotelarstwo było obciążone dużymi zaległościami. Dopiero w 2000
roku przyjęta została pierwsza regulacja
w postaci Ustawy o usługach turystycznych, w której m.in. dokładnie sprecyzo-

wano wymagania kategoryzacyjne. Od
tego czasu tworzymy bazę porównywalną
z rozwiązaniami europejskimi czy światowymi. Jednak garb minionego okresu jest
tak duży, że jeszcze przez najbliższe lata
będziemy nadrabiali zaległości pod kątem
ilościowym i jakościowym.
Ale na pewno o tych sprawach mówi się
na uczelniach. To dobrze, ponieważ kadra, którą obecnie edukujemy, za 5-10
lat będzie zarządzała bazą hotelarską i
powinna umieć działać zgodnie ze światowymi trendami.
- Pan również kształci przyszłych pracowników tej bazy…
- Od 1975 roku jestem związany ze szkolnictwem wyższym. Pracowałem najpierw
na Politechnice Poznańskiej, potem wiele lat w Warszawie, obecnie wykładam
w WSG. Przekazując swoją wiedzę i
doświadczenie młodym adeptom hotelarstwa, próbuję ukazywać im dwie jego
strony – użytkową i formalną. Porównuję
często hotel do zegarka szwajcarskiego,
który ma piękną oprawę – kopertę i pasek, ale to doskonale działający werk jest
w nim najważniejszy. Koperta i pasek są
jedynie dodatkami.
Próbuję też tak przygotowywać studentów
do ich przyszłej pracy, aby byli partnerami
do wszelkich rozmów na temat programowania inwestycji, realizacji i zarządzania
obiektem. Przyznam, że kontakt ze studentami WSG jest dla mnie bardzo sympatyczny. Dobrze czuję się w gronie ludzi
młodych, którzy chcą robić coś użytecznego i mają wizję swojej przyszłej pracy.
Widzę, że mają niekiedy zalążki powołania do zawodu hotelarza. To cieszy.
rozmawiała Elżbieta Szajkiewicz

Hotele

Jakie zmiany i przekształcenia funkcjonalno-użytkowe należy przewidzieć
w nowo budowanych oraz modernizowanych obiektach hotelowych tak, by
spełniały oczekiwania i zaspokajały potrzeby gości XXI wieku? Pytanie dość
trudne, wobec z jednej strony rodzących
się olbrzymich możliwości korzystania
ze zmian techniczno-technologicznych,
a z drugiej strony istniejących potrzeb i
możliwości użytkownika tej bazy, który
w swoich parametrach antropometrycznych, ergonomicznych oraz potrzebach
fizyczno-psychicznych jest w zasadzie
dość s t a t y c z n y.
Postęp wypracowany w okresie drugiej
wojny światowej (w totalnym wyścigu:
kto pierwszy, silniejszy i osiągnie większą moc zniszczenia) w zdecydowany
sposób wpłynął na niebywałe przyspie-

XX wiek - zajazd nawiązujący do polskich tradycji

w XXI wieku

szenie w wielu odcinkach techniczno-technologicznych, w tym również w
obszarze stosunków społeczno-gospodarczych. Wystarczy odnotować zmiany, jakie wystąpiły w ciągu życia tylko
jednego współczesnego pokolenia w
zakresie sprzętu ułatwiającego liczenie
– od liczydła, suwaka logarytmicznego,
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ręcznego arytmometra, kalkulatora do
komputera, który stał się nieodłącznym
elementem podstawowego wyposażenia. Przełamano wiele barier, dzięki
czemu możliwe jest tworzenie nieosiągalnych dotąd struktur przestrzennych
i użytkowych. Wynalezienie, a potem
produkcja nowych materiałów i techno-

Projekt inteligentnego domu (proj. Michael Jantzen
- dzięki modułom wykorzystuje się wiatr do chłodzenia i ogrzewania)

logii oraz wyposażenia nowej generacji
o parametrach HD, pozwala na realizację wielu marzeń konstruktorów i wizjonerów-architektów. Osiągnięty poziom
wiedzy medycznej oraz wprowadzenie
skutecznych systemów lecznictwa, rehabilitacji oraz regeneracji sił fizycznych
i psychicznych, pozwolił na znaczne
przedłużenie życia człowieka. W XXI
wieku, po okresie względnej stabilizacji oraz odczuwalnym wzroście ogólnej
zamożności, nastąpił etap zwiększonej
dbałości o szeroko rozumiane warunki socjalno-bytowe oraz korzystania z
osiągnięć cywilizacji informatyczno-technicznej. Już nie tylko mieszkańcy
aglomeracji miejskich i przemysłowych,
ale i innych jednostek osadniczych,
zaczęli realizować swoje zaległości w
poznawaniu świata, stali się bardziej
mobilni oraz bardziej zdecydowani w
dążeniu do zaspokajania swoich szeroko rozumianych potrzeb.
Hotelarstwo i jego rozwój, a historycznie biorąc raczej usługi gospodnie, są
na stałe związane z przemianami, występującymi w komunikacji i środkach
transportu. I w jednym i drugim przypadku użytkownikiem jest człowiek,
który oczekuje odczuwalnego wzrostu:
sprawności technicznej i obsługowej,
komfortu
funkcjonalno-użytkowego,
bezpieczeństwa, swobody oraz niezależności. Rozwój tych dwóch dziedzin
przebiega w pewnym sensie równolegle
od samego początku, kiedy człowiek po
raz pierwszy opuścił swoje stałe siedlisko i zaczął poznawać najbliższą okolicę, a później dokonywał dalszych wypadów w celach wymiennych. W okresie
dyliżansów do tych nowych już zorganizowanych form przemieszczania się dostosowana była sieć zajazdów, gościńców itp. Wraz z początkami motoryzacji
wzdłuż sieci bitych dróg powstała sieć
zakładów świadczących usługi hotelarskie. Można by tę analogię doprowadzić
do współczesnych nam czasów, zorganizowanych sieci moteli towarzyszących
autostradom, hoteli dworcowych przy
węzłach kolejowych, hoteli współdziałających w portach lotniczych i morskich.

Różnorodność modeli, marek, typów
samochodów, ich osiągów, klas, określających ich komfort jazdy – znajduje
odbicie w hotelarstwie z grupami standardowymi, oznaczanymi gwiazdkami,
klasami oraz podziałem rodzajowym.
Na pytanie, jak ta paralelność będzie
przebiegała w XXI wieku i czy hotelarstwo
nadąży ze swoją dość dużą bezwładnością, nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Pamiętam przeprowadzane w latach 50.
XX wieku studia planistyczne i urbanistyczne dotyczące roku 2000. Obecnie
możemy stwierdzić, że tylko w niewielkim procencie specjalistom i futurologom udało się przewidzieć zmiany, jakie
nastąpiły w tym przedziale czasowym.
Faktycznie rozwój techniczno-technologiczny oraz zmiany społeczno-polityczne przebiegły w innym, dość nieoczekiwanym kierunku. Można już obecnie
z pewnością przewidzieć powstanie
specjalistycznej bazy pobytowo-przystosowawczej dla obsługi kosmicznego
ruchu turystycznego. Ten nowy rodzaj
bazy już jest programowany z myślą o
planowanych w najbliższych latach turystycznych rejsach kosmicznych. W miarę rozwoju tej turystyki i okresu pobytu
w pozaziemskich warunkach, zaistnieje potrzeba tworzenia poza ośrodkami
przystosowawczymi również bazy kwarantannowej celem przywrócenia normalności grawitacyjnego funkcjonowania organizmu oraz zabezpieczenia się
przed ew. nieznanymi dotąd chorobami.
W tej bardzo specjalistycznej bazie pobytowej piony rehabilitacyjno-medyczne
oraz gastryczne będą z konieczności
rozbudowane. W dużych aglomeracjach
miejskich i przemysłowych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie ważnych węzłów komunikacyjnych niezbędne będą
nowoczesne, wielofunkcyjne c e n t r a
konferencyjno-kongresowe z komplementarną bazą pobytowo-obsługową.
Jak wynika z tego ogólnego zarysu, na
rynku krajowym powstanie z konieczności rozbudowana i bardziej zróżnicowana baza hotelarska, przystosowana do
potrzeb zorganizowanego i indywidualnego ruchu turystycznego z europejskiego oraz światowego
rynku.
Wzrośnie również
zapotrzebowanie
na obiekty typu
„Butik”, „Design”
oraz
specjalne
jak np. „Golf”,
„Sport”,
„Estremum”
(obsługujący ekstremalny
ruch turystyczny)
itp. Wzrośnie wyraźnie wymagalność w zakresie:
bezpieczeństwa,
prywatności, kameralności i komfortu akustyczne5

go. W zabiegach o pozyskanie gości
hotelowych może pojawić się znacznie
rozszerzona oferta usług bezpośrednich
i pośrednich. Należy liczyć się również
z większym zagrożeniem alergiczno-epidemiologicznym, związanym z przemieszczaniem się turystów w krótkim
czasie nie tylko w układach międzynarodowych, ale i międzykontynentalnych.
Forma zewnętrzna i układy przestrzenne
hoteli XXI wieku będą w dużej mierze zależały od zasobności gestora, jego prestiżu, chęci dominacji oraz kreatywności
architektów i konstruktorów. Modelowe
formowanie struktur przestrzennych,
wykorzystujące dotychczas stosowane oraz zapowiadane nowe materiały i
technologie, pozwolą na tworzenie niepowtarzalnych rozwiązań naziemnych i
podwodnych. Charakter miastotwórczy
i dominujący obiektów i kompleksów
hotelowych będzie w szerszym stopniu
wykorzystywany w formowaniu nowych
centrów handlowo-usługowych. O ile
układy, symbolika oraz inne plastyczne formowanie po stronie zewnętrznej
będą twórczo, z uwzględnieniem nawet czynnika mody, rozwijane, część
związana z bezpośrednią eksploatacją
będzie tylko modyfikowana. Kierunek
tych udoskonaleń będzie z pewnością
obejmował: optymalizację użytkową i
twórcze modyfikacje odnoszące się do
komfortu sanitarnego, komfortu funkcjonalno-użytkowego, komfortu akustycznego i komfortu estetycznego.
W okresie dynamicznego rozwoju motoryzacji, chemizacji, automatyzacji,
degradacji środowiska, w jakim obecnie
żyjemy, należy liczyć się ze wzrostem
liczby osób niepełnosprawnych. Biorąc
pod uwagę znaczne wydłużenie życia
ludzkiego i konieczność racjonalnego
zagospodarowania tego poprodukcyjnego, dość długiego przedziału czasowego, zaistnieje zapotrzebowanie na bazę
pobytową z rozbudowanym programem
odnowy biologicznej i psychicznej. To,
co zostało już zapoczątkowane, a nawet rozbudowane w krajach o korzystniejszym statusie społecznym, wystąpi
również w naszym kraju w większym
natężeniu, ze względu na zaistniałe
opóźnienia w tym zakresie. Zbudowane
w drugiej połowie XX wieku w USA i Południowej Afryce „Miasta Słońca” (Sun
City), kompleksowo przystosowane do
funkcjonowania w pełnym zakresie tej liczącej się grupy, mogą być optymalnym
rozwiązaniem.
Hotelarstwo XXI wieku powinno wnieść
do środowiska bytowego wiele nowości
w formie barwy i przyjaznych wewnętrznych klimatów, przy zwiększonej dbałości o coraz bardziej zróżnicowanego
i wymagającego użytkownika, traktowanego jako podmiot, któremu inne,
wielkoobszarowe działania powinny być
podporządkowane.
prof. dr arch. Zenon Błądek

NOWE KIERUNKI

INŻYNIERIA FINANSOWA
nie tylko na czas kryzysu

Otaczający nas świat bardzo
szybko się zmienia. Jeszcze nie tak
dawno na giełdach światowych gościła hossa. Wystarczył jeden rok,
żeby nastroje inwestorów zmieniły
się o 180 stopni. Dziś rynki finansowe stoją nad przepaścią. Wszyscy
zastanawiają się, co nas jeszcze
czeka.
Są tacy, którzy uważają, że za
obecną sytuację odpowiedzialne jest
niewłaściwe używanie narzędzi inżynierii finansowej. Jest w tym dużo prawdy.
Tworząc coraz bardziej wymyślne instrumenty (towar na rynku finansowym),
zapomniano o podstawowym fakcie.
Wszystko, co dotyczy finansów, obdarzone jest ryzykiem, nawet obligacje hipoteczne (subprime), które w pewnym
momencie uznane zostały za prawie
100% bezpieczne. Wiara, że ceny domów będą ciągle rosły oraz udzielanie
kredytów osobom o niewystarczającej
zdolności kredytowej, w perspektywie kilku ostatnich lat doprowadziły do kryzysu,
jakiego jesteśmy obecnie świadkami.
Polski rynek finansowy nie jest
jeszcze tak rozwinięty jak choćby brytyjski czy amerykański. Nikt jednak nie ma
wątpliwości, że z biegiem lat będziemy
coraz bardziej upodabniali się do rynków
zachodnich. Można domniemywać, że
Instytut Turystyki, Hotelarstwa i Gastronomii przygotował i przesłał do Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie wniosek o utworzenie nowego kierunku studiów pierwszego stopnia - „wychowanie fizyczne”. Będzie to pierwszy
kierunek pedagogiczny realizowany na
naszej Uczelni.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami,
kształcąc przyszłych nauczycieli, należy ich przygotować do pracy w szkole w
zakresie dwóch przedmiotów. Dodatkową
specjalnością nauczycielską realizowaną
na kierunku wychowanie fizyczne będzie
geografia.
W trakcie 6 semestrów studiów oraz
praktyk zawodowych studenci
zdobędą wiedzę i umiejętności
niezbędne do podjęcia pracy w
przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjalnej w charakterze
nauczyciela wychowania fizycznego i geografii oraz specjalisty
gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Studia na kierunku
„wychowanie fizyczne” będą
przygotowywać ponadto specjalistów dla sportu, rekreacji oraz
sportu osób niepełnosprawnych,
z możliwością podjęcia pracy w
klubach sportowych i rekreacyjnych, stowarzyszeniach kultury

już w niedalekiej przyszłości instrumenty finansowe dostępne na rozwiniętych
rynkach, będą również miały swoje odpowiedniki w Polsce.
Instytut Informatyki Stosowanej
Wyższej Szkoły Gospodarki dostrzegł
potrzebę kształcenia przyszłych specjalistów w dziedzinie inżynierii finansowej.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
studentów, utworzono jedyne w swoim
rodzaju drugofakultetowe studia na kierunku „informatyka i ekonometria” o specjalności „inżynieria finansowa”.
Kierunek przeznaczony jest dla
studentów ekonomii, zarządzania, matematyki i informatyki. Każdy student, po
ukończeniu pierwszego roku studiów na
którymkolwiek z tych kierunków, będzie
mógł starać się o przyjęcie na drugi fakultet – „informatykę i ekonometrię”. Przed
umieszczeniem go na liście studentów,
specjalnie dla niego, zostanie utworzony plan studiów. Wytypowane wcześniej
kierunki mają bardzo wiele wspólnych
przedmiotów z kierunkiem „informatyka i
ekonometria”. Dlatego student nie będzie
musiał uczęszczać na zajęcia z przedmiotów, z których otrzymał lub otrzyma
w przyszłości zaliczenie na swoim macierzystym kierunku. Oceny zostaną mu
automatycznie przepisane do nowego
indeksu. Dzięki temu będzie mógł skupić

się jedynie na różnicach programowych. Efektem redukcji godzin będzie obniżenie kosztów
studiowania. Najważniejsze jest
jednak zdobycie drugiego dyplomu równolegle z pierwszym.
Tworzącym studia drugofakultetowe zależało przede wszystkim na
zaoferowaniu studentom zajęć, których
nie mieli na pierwszym fakultecie. I tak
ekonomiści i studiujący zarządzanie zdobędą podstawy programowania, nauczą
się obsługiwać bazy danych i systemy
operacyjne. Większość zajęć będzie
miała charakter laboratoryjny, przez co
studenci nabiorą wprawy w korzystaniu
z narzędzi informatycznych. Zakładamy, że po zakończeniu studiów każdy
ze studentów będzie w zaawansowany
sposób korzystał z arkuszy kalkulacyjnych i biegle obsługiwał ogólnie znane
pakiety statystyczno-ekonometryczne.
Studenci kierunków matematycznych i
informatycznych będą w głównej mierze
obciążeni zajęciami z przedmiotów ekonomicznych. Poznają prawa rządzące
mikro- i makroświatem ekonomicznym.
Dowiedzą się wiele na temat finansów i
zarządzania.
Wspólny mianownik dla wszystkich studentów to pogłębianie wiedzy w dziedzinie inżynierii finansowej, czyli znajomości dostępnych i nowych instrumentów
finansowych oraz oceny ich ryzyka. O
tym, jak ta znajomość jest potrzebna,
szczególnie dziś, nie trzeba nikogo przekonywać.
Piotr Szymański

WYCHOWANIE FIZYCZNE
dla przyszłych nauczycieli i instruktorów sportu

fizycznej, fundacjach i jednostkach samorządowych.
Po uzyskaniu końcowej oceny „bardzo dobrej” z wybranych dyscyplin sportu realizowanych na studiach zgodnie z planem
studiów (piłka ręczna, piłka nożna, piłka
siatkowa, koszykówka, lekkoatletyka,
pływanie i gimnastyka sportowa), każdy
student otrzyma uprawnienia instruktora
dyscypliny sportu.
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Absolwenci kierunku, w zależności od
ukończonej specjalności, uzyskają dodatkowe kwalifikacje. Po specjalności „sport
osób niepełnosprawnych” otrzymają legitymację instruktora sportu osób niepełnosprawnych z wybranej dyscypliny.
Absolwenci specjalności „zarządzanie w
sporcie” uzyskają dodatkowo kwalifikacje
w zakresie zarządzania obiektami, placówkami i zespołami ludzkimi w obszarze
sportu. Absolwenci specjalności
„fitness – nowoczesne formy
gimnastyczno-taneczne” będą
instruktorami tańca lub instruktorami rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness – nowoczesne
formy gimnastyki.
Istotnym elementem studiów na
kierunku „wychowanie fizyczne”
są praktyki zawodowe, które odbywać się będą w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz
placówkach sportowych i rekreacyjnych. Trwać będą łącznie 8
tygodni (240 godzin).
Radosław Muszkieta

COBRA - MAN
Menedżer do spraw koordynacji działań
rewitalizacyjnych terenów poprzemysłowych
Problematyka rewitalizacji terenów poprzemysłowych, określanych jako „brownfields”, dotyczy wielu miast w Europie.
Mają one różne doświadczenia w tej dziedzinie, głównie związane z działaniami w
ramach inicjatyw europejskich, dotyczącymi przekształceń i zagospodarowania
terenów poprzemysłowych. Mimo to nadal
brakuje osób, które miałyby niezbędną
kompleksową wiedzę, aby zarządzać złożonym procesem rewitalizacji. Zaradzić
temu ma projekt pt. „Manager Coordinating Brownfield Redevelopment Activities
(akronim COBRA-Man), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej.
Wyższa Szkoła Gospodarki została zaproszona do udziału w tym międzynarodowym projekcie. Pozostałymi partnerami
są: Miasto Bydgoszcz (PL) – Lead Part-

ner, Miasto Stuttgart (GE), Miasto Most
(CZ), VSB - Uniwersytet Techniczny w
Ostrawie (CZ), Miasto Kranj (SL), Miasto
Usti nad Łabą (CZ), SIPRO Biuro Rozwoju – Ferrara (IT), Instytut Planowania
Urbanistycznego Słowenia.
Realizacja projektu rozpoczęła się w
grudniu 2008 roku i będzie trwała przez
trzy lata. Głównym jego celem jest wypracowanie koncepcji zarządzania terenami
poprzemysłowymi, a ponadto stworzenie
nowego stanowiska pracy „menedżera do
spraw koordynacji działań rewitalizacyjnych na obszarach poprzemysłowych”.
Jednocześnie, w wybranych miastach,
realizowane będą projekty pilotażowe.
Istotne znaczenie będzie miało utworzenie Europejskiej Szkoły Zarządzania Terenami Poprzemysłowymi. Wyższa Szkoła Gospodarki i Uniwersytet Techniczny w
Ostrawie opracują programy edukacyjne

Turystyka wiejska
– silny głos WSG

nych. Duże znaczenie mają tu działania
marketingowe, zwłaszcza w zakresie
promocji i dystrybucji.
(…) W ostatnich latach światowy rynek
dąży do powiązania globalnego rynku
żywnościowego z systemem dystrybucji i strategii marketingowej, zunifikowanych i wytwarzanych z dala od konsumenta produktów. Konsumenta nie
satysfakcjonuje wyłącznie zunifikowany
produkt, pragnie on różnorodności w
formie i smaku. Poszukuje towaru zidentyfikowanego z jego źródłem pochodzenia, marką narodową lub lokalną, opatrzonego znakiem towarowym,
pozwalającym szybko go odróżnić od
towarów produkowanych masowo, z
dala od miejsca ich konsumpcji. Walory te, choć często niedostrzegane przez
samych mieszkańców wsi, stanowią
atrakcję dla mieszkańców miast, czy też
zwykłych turystów z kraju i ze świata.

Rozwojowi turystyki wiejskiej poświęcony został w całości kolejny numer „Problemów turystyki i hotelarstwa” Akademii Morskiej w Gdyni, pod redakcją prof.
dr. hab. inż. Piotra Palicha. Większość
stron wypełniły artykuły autorstwa pracowników naszej Uczelni.
- Bardzo istotną kwestią, omawianą w
wielu opracowaniach tego zeszytu, jest
tworzenie markowego produktu wiejskiego – pisze we wstępie prof. Palich.
– Turystyka wiejska na przestrzeni kilku lat, wskutek dynamicznego rozwoju,
stała się bowiem ważnym elementem
oferty aktywnego wypoczynku zarówno
dla turystów krajowych, jak i zagranicz-
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i wykształcą pierwszą grupę specjalistów.
Edukacja prowadzona będzie nowoczesnymi metodami m.in. poprzez e-learning.
Menedżerowie przejdą cykl praktycznych
szkoleń na terenach pilotażowych. Rezultaty ich pracy umożliwią stworzenie profilu pracownika: określenie wymagań oraz
zakresu obowiązków dla nowego stanowiska pracy. Po zakończeniu projektu samorządy europejskie będą mogły zatrudniać osoby, kierując się wypracowanym w
ten sposób profilem.
Całkowity budżet projektu to 3 624 696
euro. Dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 2 984 381,60 euro, w tym dofinansowanie przewidziane dla polskich partnerów - 891 tys. euro.
Dostępna jest tymczasowa strona internetowa projektu http://cobraman.vsb.cz.
W przyszłości, prócz standardowych informacji o projekcie, znajdzie się na niej
baza danych projektów rewitalizacyjnych
zrealizowanych w Europie Środkowej. Za
działanie to odpowiedzialna jest również
nasza Uczelnia.
Pracownia Projektów Rewitalizacyjnych

W dzisiejszych czasach modne stało
się poszukiwanie utraconych smaków
i klimatów dzieciństwa oraz innych pamiątek sentymentalnych. Stwarza to
ogromne szanse powiązania turystyki
wiejskiej z wytwarzaniem charakterystycznych żywnościowych produktów
regionalnych.
Przeobrażenia na rynku międzynarodowym przedstawiono w opracowaniach
na temat kierunków zmian i tendencji
nasilających się na rynku turystycznym.
Wieloletnie działania integracyjne, wynikające z postępującego procesu globalizacji, mają na celu określenie miejsca
turystyki wiejskiej w koncepcji rozwoju
euroregionów oraz wspieranie lokalnych
rynków w promowaniu unikatowych ofert
danego regionu.
Problemy turystyki i hotelarstwa, zeszyt 1 (11) 2009,
Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni

- W Tuluzie i we Foix, w Bydgoszczy, w
Bułgarii i Malezji, wszędzie, gdzie Uniwersytet Toulouse Le Mirail, a w szczególności wydział CETIA rozwija współpracę,
uczy Pan marketingu …
- Tak, to moja specjalność naukowa (zrobiłem doktorat z marketingu) i dydaktyczna.
Podczas zajęć na uczelni staram się wyjaśniać w prosty sposób różne mechanizmy i teorie marketingu, zwracam uwagę
na ich zastosowanie na rynku, zwłaszcza
turystycznym, hotelarskim i w gastronomii. Chodzi o to, by studenci umieli potem
wdrażać je efektywnie w pracy zawodowej.
- Czy można dziś wyobrazić sobie świat
bez marketingu ?
- To niemożliwe, zwłaszcza że mamy do
czynienia z rynkiem światowym. Marketing kojarzony jest zazwyczaj z reklamą
i public relation. A to niezupełnie tak, bowiem chodzi przede wszystkim o badanie
zachowań konsumentów i nabywców, a
także o wszystkie sprawy, związane z
wprowadzaniem przedsiębiorstw na rynek. Na marketing składa się wiele dziedzin: analiza rynku, polityka i strategie
(inaczej mówiąc marketing strategiczny),
marketing operacyjny z polityką komunikacji, ponadto polityka w zakresie cen,
dystrybucji i produktów. Zatem marketing
jest dziedziną niezbędną do funkcjonowania na dzisiejszych, bardzo konkurencyjnych rynkach.

złożone i różne w każdym kraju. Badanie
tego rynku musi mieć więc bardzo szeroki
zakres.
- Wszystko wokół nas zmienia się nieustannie. Czy w marketingu również zachodzi ewolucja?
- Ewolucja w marketingu jest szczególnie
widoczna w procedurach badań zachowań
konsumenckich. Jakiś czas temu stosowaliśmy głównie procedury ilościowe, tzn.
badaliśmy zachowania konsumenta za
pomocą kwestionariuszy z pytaniami zamkniętymi. Dziś, aby go lepiej zrozumieć,
przeprowadzamy przede wszystkim badania jakościowe, organizujemy spotkania
grupowe, wywiady, używamy technik obserwacji… Bo też ten nasz konsument jest
bardzo złożonym osobnikiem, przywiązanym do wielu marek, jego zachowanie jest
często nieracjonalne, trudne do wytłumaczenia i przewidzenia.
- Podczas wykładów kładzie Pan nacisk
na praktyczne zastosowanie marketingu.
Pierwszą próbą dla studentów Master jest
udział w „Grze w przedsiębiorstwo”, odbywającej się rokrocznie w siedzibie wydziału CETIA we Foix we Francji.
- Marketing, podobnie jak finanse, strategie, księgowość, zarządzanie zasobami
ludzkimi, jest jedną z dziedzin zarządzania. Specyfika naszej „Gry w przedsiębiorstwo” polega na tym, że studenci,
podzieleni na grupy, zarządzają przedsiębiorstwem w sposób możliwie najbardziej
naturalny, wykorzystując zdobytą w czasie
studiów wiedzę. Podczas gry zdają sobie
sprawę z tego, że podejmowane przez
nich działania marketingowe mają ogromny wpływ na dobre zarządzanie przedsiębiorstwem.
- „Gra w przedsiębiorstwo” jest dobrze
znana na naszej Uczelni. Od kilku lat or-

ganizujemy ją, wzorując się na waszym
przykładzie …
- Wiele szkół handlowych lub uniwersytetów przejęło koncepcję gry jako metody
pedagogicznej. Chciałbym przypomnieć,
że jej twórcą był Marc Combes, inicjator i
organizator studiów licencjackich naszego
wydziału CETIA w zakresie turystyki i hotelarstwa na waszej Uczelni, które potem
ewoluowały w kierunku studiów Master na
kierunku „turystyka i rozwój”. Po śmierci Marca Combesa w 2004 roku Laurent
Barthe (odpowiedzialny za współpracę
z Polską) i ja podjęliśmy się kontynuacji
jego pracy, próbując zinstytucjonalizować
Grę. W hołdzie jej twórcy nadaliśmy jej nazwę Marc Combes Challenge. Tak więc co
roku w naszej siedzibie we Foix dochodzi
do spotkania studentów z Malezji, Polski
i Francji.
- Studentom bardzo podoba się udział w
Grze …
- Z początku są trochę zagubieni, nawet
przestraszeni, ale z każdym dniem widać,
że coraz lepiej opanowują koncepcję Gry.
Zresztą zadanie mają niełatwe. Znajdują się w sytuacji bardzo bliskiej rzeczywistości, ponieważ pracują w grupach
z osobami, których nie znają. Tak jak w
prawdziwych przedsiębiorstwach. Muszą
współpracować, podejmować wspólnie
decyzje, co bywa skomplikowane zważywszy, że pochodzą z krajów różnych
kulturowo, w których pracuje się w różny sposób. Pod koniec ich pobytu mamy
ogromną satysfakcję, gdy widzimy, jak
bardzo są zadowoleni, a nawet szczęśliwi.
Satysfakcja jest jeszcze większa, gdy, rok
lub dwa lata później, już jako absolwenci
wspominają Grę i przyznają, że w swojej
pracy zawodowej spotkali się z takimi samymi sprawami i że doświadczenia wyniesione z Gry są im bardzo pomocne…
rozmawiała Elżbieta Szajkiewicz

Dr Paul Pichon i polscy studenci Master
podczas degustacji francuskich win

STUDIA FRANCUSKIE

Dr PAUL PICHON jest wykładowcą Uniwersytetu Toulouse Le Mirail, kierownikiem ds. kontaktów międzynarodowych. Regularnie przyjeżdża do nas na
wykłady na kierunku « turystyka i rozwój » studiów Master, prowadzonych w
ramach współpracy partnerskiej obydwu uczelni.

Świat bez marketingu?
To niemożliwe...

- Również turystycznych ?
- Marketing w turystyce bierze pod uwagę specyfikę obecnej turystyki. Rynek
turystyczny to również rynek światowy. A
poza tym zachowania turystów są bardzo
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Zapachy przenikają naszą rzeczywistość,
ogarniają zmysły i czarują, wtapiając się
w otoczenie – zachęcają, ale nie przymuszają... Choć złośliwi nazywają te zabiegi
manipulacją, nie da się zaprzeczyć, że
aromamarketing, spośród wielu narzędzi
marketingu, jest chyba najbardziej wysublimowany, subtelny i dlatego sprawia, że
ulegamy…
Zapach ma ogromny wpływ na nasze
stany emocjonalne, te z kolei są ważnym
czynnikiem dokonywanych przez nas wyborów. Aromamarketing umiejętnie wykorzystuje wiedzę o oddziaływaniu zapachów na zachowanie i reakcje człowieka.
Stosowanie przyjemnych nut zapachowych w centrach handlowych, w różnych
działach dedykowane określonym grupom
klientów (osobom starszym, dzieciom,
aktywnym zawodowo), nakłania ich do
dłuższego pozostawania w określonym
obszarze sprzedaży. Zwiększa się tym
samym prawdopodobieństwo dokonania
przez nich zakupu.

sko Heathrow słynęło kiedyś z zapachu
skoszonej trawy, a francuski bank Credit
Agricole z zapachu wiciokrzewu. Paryskie centrum handlowe już pod koniec lat
90 ubiegłego wieku stosowało w swych
wnętrzach zapach mżawki. Tamtejsi specjaliści od marketingu wpadli również na
pomysł, by pory roku kojarzyły się z innym zapachem. Wiosną pachniało konwaliami, a latem – słomą.
W podstawowej ofercie firmy proponują
zapachy spotykane w danym wnętrzu z
racji charakteru usług tam oferowanych,
ale o znacznie większym stężeniu. Poza
wspomnianą wcześniej kawą w kawiarni
czy pieczywem w restauracji lub piekarni
możemy się spotkać np. z zapachem wyprawionej skóry w salonie samochodowym - wonią utożsamianą z luksusowym
charakterem wnętrz drogich aut. W mydlarni spotkamy przyjemny aromat lawendy, w pokojach hotelowych trudny do określenia, ale lubiany przez każdego zapach
upranej, pachnącej powietrzem pościeli.

Aromatycznie i apetycznie

Praktycznie i specjalistycznie

Ileż razy zdarzyło się nam pod wpływem aromatu świeżego pieczywa skusić
się na chrupiące bułeczki albo bagietki
wyglądające trendy w naszych torbach
na zakupy? 80 % odbioru określonych
bodźców, dotyczących konkretnego
obszaru lub rzeczy stanowi zapach (Fischetti 1996). Jest to zgodne z opinią, że
zapachy mają potężne działanie. Zapach
i smak są wzajemnie powiązane i 90%
tego, co nazywamy potocznie smakiem,
zależy od równoległej percepcji węchowej. Ile razy nie potrafiliśmy się oprzeć
filiżance kawy i małemu co nie co podczas zakupów, wiedzeni zapachem świeżo zaparzonego czarnego napoju i drożdżowych rogalików? Kiedy czujemy w
sklepach zapach pierników, korzennych
przypraw... wiemy, że święta Bożego Narodzenia są tuż, tuż ... To miłe, nastrojowe, nęcące... i bardzo przemyślane przez
ludzi od marketingu. Firmy o dużej świadomości marketingowej decydują się nawet na tzw. aromabranding (skojarzenie
marki produktu z zapachem) zamawiając
u projektantów zapachów unikatową woń
dla swoich produktów lub wnętrz. Lotni-

Należy pamiętać, że ważna jest też „klarowność” woni. Aby aromat nie mieszał
się w pokoju hotelowym z zapachem
dymu papierosowego lub cygar, perfum
i wód kolońskich, które nie wyprowadziły
się wraz z gośćmi, pozostając w zasłonach, tapicerkach i wykładzinie, stosuje
się profesjonalne środki z dużą ilością
absorberów. Od czasu do czasu hotele
stosują same pochłaniacze, pozostawiając pomieszczenia bez obcych woni.
Skuteczność tych środków jest ogromna
– są także stosowane przez policję w sytuacjach drastycznych, np. gdy zachodzi
konieczność pracy w miejscach, w których przez dłuższy czas pozostawały czyjeś zwłoki.

Artystycznie i ekscentrycznie

Zapachy mogą rozgrzewać, np. cynamon, miód, wanilia lub chłodzić – mięta,
algi morskie. Specjaliści od aromamarketingu, w dobie hermetycznie pakowanych
produktów, wymyślili, że warto również
aromatyzować opakowania. Zapachy
wyróżniają stoiska targowe, są stosowane podczas eventów. Czasem są to
9
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O tym, jak marketing wodzi nas za nos

zapachy eleganckie, innym razem
lekkie nuty owocowe, kwiatowe – nie
związane wprost z wystrojem stoiska lub
charakterem imprezy. Zdarza się jednak,
że podczas akcji promującej kosmetyki,
napoje, słodycze, a nawet leki, zadaniem
aromamarketingu jest zdominować nasze
powonienie aromatem prezentowanego
produktu.
Urok zapachów dostrzegli też artyści. Stał
się dla nich inspiracją – jedni „dekorują”
nim wnętrza podczas swoich wernisaży, inni czynią z niego przedmiot swych
artystycznych poczynań. Odważnym i
pomysłowym eksperymentem był projekt
„Przenikanie” podczas raciborskiego festiwalu sztuki we wrześniu 2007 r. Urząd
Miasta wypełniono zapachem czekolady, przypominając w ten sposób historię
budynku, w którym niegdyś mieściła się
fabryka czekolady. Dla biblioteki skomponowano zapach trawy, by nawiązywał do
zielonych ścian klatki schodowej. W sklepie z tanią odzieżą pachniało owocowymi żelkami. Urzędnicy, lokatorzy i klienci
wspomnianych lokali byli zaskoczeni tą
pachnącą odmianą i jednoznacznie uznali
ją za niezwykle przyjemną.
Skąd bierze się siła aromamarketingu?
Najlepsze uzasadnienie znajdziemy w
słowach Patricka Suskinda, autora słynnej powieści „Pachnidło”:
„Ludzie mogą zamykać oczy na wielkość,
na grozę, na piękno, i mogą zamykać uszy
na melodie albo bałamutne słowa. Ale nie
mogą uciec przed zapachem. Zapach bowiem jest bratem oddechu. Zapach wnika
do ludzkiego wnętrza wraz z oddechem i
ludzie nie mogą się przed nim obronić, jeżeli chcą żyć. Zapach idzie prosto do serc
i tam w sposób kategoryczny rozstrzyga
o skłonności lub pogardzie, odrazie lub
ochocie, miłości lub nienawiści. Kto ma
władzę nad zapachami, ten ma władzę
nad sercami ludzi.”
Agnieszka Kowalkowska
W tekście wykorzystano informacje:
Wprost 35/1999, Magdalena Jarco, Zapach bohaterem sztuki współczesnej Gruszczyk J. , 10.2007,
marketingzapachowy.info, aromamarketing.pl, aromamarketing.eu, Jeleński S., Aromamarketing w hotelu, www.hotelarze.pl, Suskind P., Pachnidło, Świat
Książki, 2005

UNIA EUROPEJSKA

Europe Direct - Inowrocław

W 2005 roku w Polsce rozpoczęły
działalność pierwsze w Polsce Punkty informacyjne Komisji Europejskiej
- Europe Direct (ED), zarządzane
i współfinansowane przez Komisję
Europejską. Rolę instytucji prowadzących pełnią polskie uczelnie, izby
rolnicze, organizacje pozarządowe i
urzędy samorządowe.
Od maja 2005 roku jeden z takich europejskich punktów, jedyny zresztą w
województwie kujawsko-pomorskim,
zaczął funkcjonować w Bydgoszczy
przy Wyższej Szkole Gospodarki.
Obok niego działają także: Centrum
Dokumentacji Europejskiej (CDE), Lokalny Punkt Europass przy Europe Direct
oraz Młodzieżowy Parlament Europejski
(MPE). Te trzy ośrodki wraz z Punktem
informacyjnym Europe Direct składają
się na Europejskie Sieci Informacyjne, te
ostatnie są z kolei drugim z trzech filarów,
powołanego w 2007 roku Centrum Europejskiego im. Roberta Schumana przy
WSG w Bydgoszczy.
W wyniku procedury konkursowej, ogłoszonej przez Komisję Europejską w Polsce pod koniec 2008 roku, WSG otrzymała prawo do prowadzenia drugiego
ośrodka, przy Wydziale Zamiejscowym
WSG w Inowrocławiu.
Inowrocławski Punkt Europe Direct rozpoczął działalność 15 stycznia 2009
roku. Jego celem jest stworzenie w stolicy Kujaw Zachodnich silnego centrum
informacji, w którym będzie można uzyskać porady, pomoc oraz konsultacje we
wszystkich kwestiach związanych z Unią
Europejską. Ośrodek jest odpowiedzią
na lokalne potrzeby, przede wszystkim w
zakresie pozyskiwania funduszy unijnych.

EBC*L
Od lipca 2008 Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG w Bydgoszczy jest Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym EBC*L
– Europejskiego Certyfikatu Kompetencji
Biznesowych (European Business Competence* Licence) w województwie kujawsko-pomorskim.
EBC*L to świadectwo praktycznej wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i prawa spółek. To jednolity międzynarodowy standard wiedzy ekonomicznej bez
względu na kraj, w którym absolwenci
zdają egzamin. Certyfikat wydawany
jest w około 30 krajach m.in. w Austrii,
Niemczech, na Węgrzech, w Szwajcarii,
we Włoszech, na Słowacji, Ukrainie, w
Czechach, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji,
Albanii, Macedonii, Kosowie, na Malcie,
Kenii czy w Chinach, a od 2004 roku również w Polsce.

Mogą zgłaszać się do niego wszyscy zainteresowani kwestiami unijnymi: obywatele, mali, średni przedsiębiorcy, działacze
organizacji pozarządowych oraz młodzież
i studenci.
Priorytetem ED jest podnoszenie świadomości europejskiej wśród mieszkańców tej
części regionu, stymulowanie aktywności
społecznej, stworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń między
sektorem prywatnym (organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy) i państwowym
(samorządy) w województwie. W 2009
roku będzie to działalność szkoleniowo-edukacyjna, doradcza oraz informacyjno-promocyjna i wydawnicza.
ED Inowrocław skupiać się będzie na
podnoszeniu kwalifikacji kadr odpowiedzialnych za jakość i sprawność w pozyskiwaniu funduszy na wspieranie rozwoju
regionalnego. Planowane są dwa szkolenia: „Fundusze strukturalne dla regionu”
oraz „Nowoczesne metody nauczania w
Unii Europejskiej”. Pierwsza propozycja
skierowana jest do pracowników administracyjnych lokalnych instytucji, odbiorcami drugiej natomiast będą nauczyciele i
szkolni pedagodzy.
Ośrodek przystąpi do tworzenia inowrocławskiego Młodzieżowego Parlamentu
Europejskiego (MPE), grupującego młodych ludzi, zainteresowanych tematyką
europejską i szerszym uczestnictwem w
życiu społecznym i kulturalnym regionu.
Dla młodzieży organizowane będą ponadto „lekcje europejskie” na temat historii,
polityki, zasad funkcjonowania Wspólnot
Europejskich. Comiesięczne dyżury eksperckie będą pełnili specjaliści ds. funduszy unijnych oraz prawnicy. Wiosną 2009
odbędzie się Spring Day In Europe, poza
Certyfikat przyznaje niezależna Kapituła
Egzaminacyjna Europejskiego Kuratorium Kompetencji Biznesowych w Padeborn. Zdobycie go oznacza zaangażowanie, motywację do sukcesu zawodowego,
a także wyróżnienie się na rynku pracy.
Pracodawcy znają EBC*L i chcą zatrudniać osoby kompetentne – pracowników,
którzy potrafią myśleć przedsiębiorczo,
rozumieją tajniki języka ekonomicznego i
niezależnie od stanowiska, jakie zajmują
są współtwórcami projektów. Wielu pracodawców, m.in. Xerox, Siemens, Wella,
Uniqa, T-Mobile, Comak, Connect S&R,
Linde, SAP B.S., wprowadziło certyfikat
jako skuteczny sposób doskonalenia
kadr i umieściło go w swoich programach
szkoleniowych.
Centrum Szkoleń i Certyfikacji w Bydgoszczy prowadzi obecnie kurs przygotowawczy do egzaminu, w którego programie znalazły się bloki tematyczne: bilans i
inne sprawozdania finansowe jako źródła
informacji o firmie, analiza wskaźników
10

tym Punkt będzie uczestniczył w inowrocławskich targach pracy 2009.
Ciekawie zapowiada się działalność wydawnicza Europe Direct Inowrocław.
Przygotowywana jest publikacja „Unia
Europejska - społeczno-ekonomiczne
studia nad przyszłością Wspólnoty”, ponadto z myślą o mediach cyklicznie będzie wydawany „Informator Europe Direct”, poruszający wszystkie zagadnienia
związane z bieżącym funkcjonowaniem
Unii Europejskiej.
W 2009 roku w Polsce działać będzie 27
Punktów informacyjnych Europe Direct, w
tym dwa zlokalizowane w województwie
kujawsko-pomorskim: ED Bydgoszcz i
ED Inowrocław. Rozbudowana baza kontaktów pozwoli dotrzeć do szerszego grona odbiorców. To ważne, bowiem - choć
w Unii jesteśmy już prawie 5 lat - wielu
mieszkańców regionu nie dostrzega korzyści, płynących z polskiego członkostwa
we Wspólnotach. Przedsiębiorczość potrzebuje odkryć swój potencjał, a działacze społeczni wciąż nie dysponują pełną
wiedzą na temat pozyskiwania środków
unijnych. Nic, tylko działać.
Joanna Lewandowska

sytuacji gospodarczej firmy, rachunek i
kalkulacja kosztów firmy oraz prawo spółek. Możliwe jest również przystąpienie do
egzaminu bez odbycia kursu.
Szczegółowych informacji udziela: Centrum Szkoleń i Certyfikacji ul. Garbary 2
bud. G pok. G25, centrum@byd.pl
www.certyfikaty.wsg.byd.pl, 		
		
Lucyna Grzesiak-Knut

WSG

drugi pomysł jest realizowany we współpracy z czasopismem REGIONAL GEOGRAPHIC. Na jego łamach ukazuje się
cykl tekstów pt. „Dworki, majątki, ogrodowe zakątki” (odpowiedzialnym za projekt
jest piszący te słowa). Chcemy współpracować ze Stowarzyszeniem Juvenkra-

Z

Pod taką nazwą powstała fundacja, która ma siedzibę w miejscowości Mukrz w
przepięknych Borach Tucholskich. Myśl
o stworzeniu tej organizacji nie wzięła
się znikąd - jest efektem zajęć - ćwiczeń
na kierunku kulturoznawstwo w Wyższej
Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
Fundację utworzyło dwoje absolwentów kulturoznawstwa:
Agnieszka Gołembiewska i
Adam Dominowski, a jednym
z członków Rady Fundacji jest
Karol Zamojski, prowadzący ze
studentami
kulturoznawstwa
ćwiczenia z zakresu organizacji pozarządowych. Skład Rady
uzupełniają: znana impresario
artystyczna z Bydgoszczy, Maria Błaszczak i dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa i Filozofii
WSG w Bydgoszczy, dr Marek
Chamot. Zdecydowaliśmy, że
Fundacja obejmie działalnością tereny wiejskie całego
województwa kujawsko-pomorskiego.
Jeszcze w trakcie rejestracji
podejmowane były pierwsze działania,
m.in. Wigilia dla dzieci i osób w podeszłym wieku w Mukrzu. Uroczystość została uświetniona występem Ewy Gruszki,
skrzypaczki i wykładowczyni na kulturoznawstwie WSG.
Fundacja przyjęła za cel promocję talentów oraz wydanie albumu o dworkach
i pałacach naszego województwa. Ten

miejscem.
Promocja talentów to cel szczytny
i obliczony na dłuższy czas. Udało
się już nawiązać kontakt z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy. Jako
Fundacja jesteśmy zainteresowani pomocą uzdolnionym w każdej
dziedzinie – bez względu na to, czy
chodzi o talent muzyczny, plastyczny czy literacki. Właśnie takich utalentowanych osób będziemy szukać
na terenach wiejskich, bo
przecież wielu naszych
znakomitych artystów wywodzi się ze środowisk
wiejskich.
Wśród naszych partnerów
jest także Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim. Jesteśmy
„po słowie” z władzami
gminy Lniano, na terenie której
mieści się siedziba naszej Fundacji. Zainteresowana współpracą jest gmina Dąbrowa w
powiecie mogileńskim. W najbliższym czasie mamy zamiar
nawiązać kontakty z kolejnymi
gminami. Podpiszemy też na
zasadach partnerskich umowę
z naszą Uczelnią.
Chcemy budzić chęć działania w społeczności wiejskiej. Chcemy być z ludźmi, pomagać im i ich wspierać. Tkwi w nich wielki
potencjał, niestety ciągle niewykorzystywany w należyty sposób. Zapraszamy do
współpracy tych, którym nieobojętny jest
los mieszkańców naszego regionu.
ŻYCIA

„Chcę poznać moją wieś”

cja, wydawcą Regional Geographic. Do
współdziałania zaprosiliśmy także Związek Szlachty Polskiej. I nadal szukamy
chętnych do pomocy. Album o dworkach
ma być efektem poszukiwań historycznych – zdobywania starych zdjęć oraz
informacji na temat mieszkańców i gości
tych obiektów, docierania do potomków
właścicieli i ludzi związanych z danym

Adam Dominowski

Co nowego w Malborku?
Chlubą Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji w Malborku
jest Akademicki Chór „Laurenti amici” pod batutą Wawrzyńca
Zamkowskiego. Niedawno Chór wystąpił z koncertem kolęd i
muzyki popularnej w swoim rodzinnym mieście, a wcześniej w
Gdańsku Wrzeszczu i Wielbarku. Każdy z koncertów nagradzany był przez publiczność owacjami na stojąco. – Nie ma lepszej
nagrody za naszą pracę – skwitował Wawrzyniec Zamkowski,
który w tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia działalności artystycznej.

Ponad 300 studentów liczy już Wydział Zarządzania i Inżynierii
Produkcji w Malborku. Ponieważ trochę ciasno zrobiło się w dużym, ale jedynym budynku Uczelni, dlatego postanowiono powiększyć kampus o nową posesję wraz z budynkiem. Jeszcze
przed sesją letnią w nowym budynku znajdą się sale dydaktyczne, pomieszczenia administracyjne i biblioteka ze stanowiskami
multimedialnymi. Na nowym terenie powstanie też mensa akademicka, gdyż obecna nie zaspokaja potrzeb tak licznej grupy
studentów.
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W tym roku Wyższa Szkoła Gospodarki obchodzi
swoje dziesiąte urodziny.
Akademicka Przestrzeń
Kulturalna
chciałaby
uczcić je w sposób wyjątkowy.
Przygotowaliśmy
dla wszystkich sympatyków WSG nie jedną, ale
dziesięć imprez porozrzucanych w różnych bydgoskich oraz toruńskich
klubach. O tym, gdzie będzie można nas usłyszeć,
piszemy obok. Ale to nie
wszystko. Niedawno rufot. http://hoodoo.digart.pl
szyliśmy z nowym projektem muzycznym. Michał Maciudziński, szef Przestrzeni Muzycznej
powołał do życia zespół wokalny. Próby odbywają się wieczorami
w każdą środę. Rozkręcił się na dobre również projekt Moniki Wirżajtys, która odpowiada za Przestrzeń Teatralną. O Teatrze.Doc +

Rodzina piszemy również obok. Pozostając w tej samej przestrzeni, należy również wspomnieć o nowym projekcie naszych słodkich
misiów-rysiów, którzy pewnie rzucą się na mnie z maczetami, gdy
przeczytają, jak ich tu nazwałem. Mowa oczywiście o projekcie teatru.pieprz, realizowanym wspólnie z bossem Przestrzeni Filmowej,
Remigiuszem Zawadzkim. Akcja ma na celu sfilmowanie autorskiej
sztuki teatru - Produkt 2.0. I nie mówimy tu o filmowaniu spektaklu
na scenie, tylko o normalnej realizacji w autentycznych plenerach.
Również pod okiem Remigiusza powstaje reportaż o zmarłym w
zeszłym roku Sebastianie Malinowskim. Pisze o nim Natalia Zielińska.
Pozostając w filmowym klimacie, w marcu w sali widowiskowej, zwanej pieszczotliwie eljedynką, odbył się Tydzień Kina Niemieckiego
„Niemieckie Niuanse - Deutsche Details 2009”. To już ósma edycja
tego festiwalu. Do APK na otwarcie przyjechał jeden z reżyserów
prezentowanych filmów - Christian Schwochow. To oczywiście tylko
część akcji planowanych na wiosnę, tradycyjnie zapraszam na naszą oficjalną stronę www.apk.byd.pl, gdzie stale aktualizowane są
informacje na temat przyszłych wydarzeń.
Marek Szpak

APK na jubileusz WSG
Z tej okazji Akademicka Przestrzeń Kulturalna postanowiła przygotować zmasowaną muzyczną ofensywę na bydgoskie (choć nie tylko) kluby. Dziesięć
imprez na dziesięć lat. Każda, biorąca
udział w akcji, miejscówka prezentuje
zupełnie inny klimat i diametralnie różne
spojrzenie na dźwięk.

Kolejna impreza, w zupełnie odmiennym klimacie, odbyła się tydzień później. Drummin Jammin
to dobrze rozpoznawany warszawski cykl, który tym razem
rozbrzmiewał w murach bydgoskiego Mózgu. Wyjątkowość wydarzenia podkreśla nietypowe
połączenie dj’skich mixów muzyki
drum’n’bass, jungle oraz dubstep
z instrumentalnymi i wokalnymi
improwizacjami. Ideę łączenia
połamanej muzyki elektronicznej z brzmieniem instrumentów
wspólnie zainicjowali członkowie
dwóch kolektywów dj’skich, AD!HD oraz Bass Brigade. Od grudnia 2007 roku regularnie orga-

APK nie zamyka się jednak tylko w klubowych klimatach, dlatego w bydgoskim
Lizard King’u zagrał, zdobywający coraz
większą popularność w kraju, zespół
Sandaless. Ełcka formacja od 2006 roku
tworzy niezwykłe dźwięki, umiejętnie

Toruńsko-bydgoska formacja Soima...

Rozpoczęliśmy już 22 lutego w pubie Zamek, przy ulicy Długiej 24, gdzie gwiazdą wieczoru był zespół folkowy White
Garden. Koncert uatrakcyjnił dziesiąty
z kolei „Wieczorek Średniowieczny”,
organizowany przez bractwo rycerskie
„Chorągiew Piesza Grodu Bydgoskiego Biały Gryf”. Idea wieczorków polega na spotkaniach ludzi,
zajmujących się rekonstrukcją historyczną średniowiecza w Bydgoszczy. Uczestnicy przychodzą
na „Wieczorki” przebrani w stroje
z epoki, a szlachetny złoty trunek
spożywają z wielkich drewnianych bądź też cynowych kufli.

nizują takie eventy, jednak dotychczas
odbywały się tylko w klubie Saturator
(na warszawskiej Pradze). Tym razem
przyszła pora na wyjazd z rodzinnego
miasta. Impreza odbyła się dzięki inicjatywie BeStrony oraz dj Greusome’a.
www.myspace.com/drumminjammin

mieszając ciężki rock z elementami reggae. - W naszych utworach wyrażamy
emocje, w debiutanckim albumie „Droga” można odnaleźć gniew, żal i strach,
jest też pragnienie miłości oraz nadzieja
- mówią autorzy. Mocnym punktem zespołu jest charyzmatyczny wokalista, z
charakterystycznym, potężnym głosem,
który już dziś jest mocno rozpoznawalny na krajowej scenie. Sandallessi są
oficjalnie wspierani przez Akademicką
Przestrzeń Kulturalną w programie „Rekomendacja APK”. Supportem na obydwu koncertach była rokująca wielkie
nadzieje toruńska Soima.
www.myspace.com/sandaless
www.myspace.com/soimaband
Również w Toruniu, lecz tym razem w
klubie NRD odbyła się pierwsza impreza z cyklu „Truskawkowe Studio”,
która ma na celu stworzenie nowej jakości na polskiej scenie
muzycznej poprzez wykreowanie
nietypowej mieszanki muzycznej dj’e oraz producenci stricte „elektroniczni” zagrali przy wsparciu
wokalistów popularnych gatunków reggae, raga czy dub. Muzyka elektroniczna dzięki wokalom
uzyskuje więcej „życia”, natomiast
charakterystyczne, szybkie bity
nadają brzmieniu głosu ogromnej
dynamiki. Słowem, jest to mieszanka wybuchowa. Na imprezie
zagrali dj’e reprezentujący gatunki nuskool breaks oraz dubstep,
natomiast wokalami wspierały ich
wielkie gwiazdy nowej, polskiej
fali reggae - Grizzlee oraz Cheeba z East West Rockers.
www.eastwestrockers.com
Kolejne wydarzenie miało znacznie bardziej kameralny charakter. Bard – on to wieczór autorski
trzech różnych muzycznych osobowości: Wojtka Pilwińskiego,
Macieja Różyckiego oraz Artura
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…znana jest z klimatycznych koncertów

Ostatnim marcowym wydarzeniem, organizowanym w ramach urodzin WSG,
była impreza, na której wystąpiła nowa,
wielka gwiazda sceny house – pochodzący z Belfastu dj oraz producent Ric
McClelland, lepiej znany pod pseudonimem Scope.
Od jego płytowego debiutu minęły
wprawdzie dopiero dwa lata, ale już
może się pochwalić ponad tuzinem doskonałych produkcji, wydanych nakładem wielu cenionych wytwórni (Urbantorque, NRK, Large, Forensic czy
Plastic City). Ale Scope to nie tylko rozchwytywany producent nowoczesnego
deep house’u „z duszą”, jak zwykło
się określać jego muzykę. To również
fantastyczny didżej z ponad dziesięcioletnim stażem, o którego coraz chętniej i częściej zaczynają upominać się
kluby spoza Wysp Brytyjskich. Tylko w
ostatnich miesiącach McClelland miał
okazję grać w Dubaju, Budapeszcie,
Helsinkach czy Walencji. Inicjatorem
bydgoskiego wydarzenia jest dj Keta.
www.myspace.com/ricmcclellandmusic

mocnymi tekstami i często uważaną za
króla polskiego, „twardego” hiphopu.
Na koncercie promował materiał z płyty „Kwiaty Zła”, która została zapowiedziana jako ostatnia w jego karierze.
Natomiast Fokus to jeden z twórców
prawdopodobnie największej legendy
polskiego hiphopu. Mowa oczywiście o
Paktofonice, z którą był od początku do
końca. Teraz działa jako artysta solowy.
Na koncercie promował swoje ostatnie
wydawnictwo „Alfa i Omega”.
http://pihszou.pl/
http://www.myspace.com/fokuspace
Tegoroczny lany poniedziałek to wielka gratka nie tylko dla fanów oblewania się wiadrami z wodą. Na ten sam
termin, 13 kwietnia w Estradzie APK
wspólnie z dj’em Gruesome zaprosiła
dwójkę niezwykłych gości.
Mc Akira swoją przygodę z muzyką
zaczął w 1998, kiedy to po raz pierwszy pojawił się na scenie wraz z ekipą
Float n Vibes. Jego stylem na początku był oldskool, a wzorem do naśla-

Dj MartaHoltz miksowaniem muzyki został zarażony w 2005 roku. Początkowo grał funkowe techn., ale szybko
zorientował się, że z połamaną muzyką
można robić więcej. Jego umiejętności
szybko zaowocowały zaproszeniami
na wiele eventów w Polsce. Jego styl
to mieszanka funku i mocnych neurotycznych brzmień. Nie ogranicza się
jednak tylko do drum&bassu. Gra również dubstep oraz minimal.
Ostatnia impreza, którą APK zakończy
obchody dziesiątych urodzin WSG,
odbędzie się 16 maja w Yakizie. Na
ulicy Podolskiej 15 pojawi się Dr. Ring
Ding – champion i weteran niemieckiej sceny reggae. Artysta jak nikt inny
udowadnia istnienie wspólnego mianownika muzyki ska, reggae, calypso,
dancehall. Razem ze swoim zespołem
“Dr. Ring Ding & the Senior All Stars”
stanowił trzon europejskiej sceny ska,
spędzili 10 lat na scenie, zagrali ponad 450 koncertów, nagrali 5 albumów,
współpracowali i nagrywali z takimi
legendami jak Judge Dread, Doreen
Shaffer, Dennis Alcapone, Lord Tanamo, Bob Andy, Rico, Laurel Aitken czy
Winston Francis.
Więcej informacji na temat urodzinowych eventów WSG na stronie

www.apk.byd.pl

Wojtek Pilwiński, bard z Trójmiasta

Bromirskiego. Każdy z nich za pomocą
gitary i głosu wprowadzał publiczność w
zgoła inny świat własnej twórczości. Raz
były to piosenki smutne i przewrotne,
innym razem wręcz komiczne. Każdy z
nich gra na gitarze i śpiewa... a jednak
różni ich wiele. Bard – on to koncert, na
którym każdy z artystów poprzez swoją
twórczość poruszał w słuchaczu różne
„struny” odczuć. Koncert zorganizowany
został we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury.
http://pilwinski.com/

K U LT U R A

dowania mc Ruff i Stewie Hyper
D. Później jego ulubionym stylem
stał się Ragga-Jungle, czyli sporo szybkich gadek i melodyczne
śpiewanie. Po Float n Vibes dołączył do ekipy Sonc Trip. Grał w
większości polskich miast, miał
również kilka zagranicznych wyjazdów. Jako jeden z nielicznych
reprezentował polskich Mc’s na
imprezie World of Drum n Bass
oraz wraz z Thc underground na
festiwalu w Opolu 2003.

APK dba również o fanów hiphopu. W
kwietniu w bydgoskiej Estradzie wystąpiły aż cztery składy grające muzykę w
tym klimacie: Pih, Fokus oraz Fabuła z
Projektem Van.
Pih karierę rozpoczął w roku 2000, w
składzie JedenSiedem. Szybko wyrósł
na ważną postać sceny, kojarzoną z
13
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Ile jest we mnie reporterki?

Ciężko nam się dogadać, bo wszystkie jesteśmy kobietami, a co za tym idzie
wszystkie jesteśmy wścibskie. Dodam,
że żadna z nas nie jest blondynką, co
nie wyklucza tego, że czasami jesteśmy
rozgarnięte, wbrew pozorom nie na boki.
Każda z nas jednak ma inne zainteresowania, możliwości. Każda z nas studiuje
co innego, dlatego każda z nas ma inne
spojrzenie. Basia ma spojrzenie geografa, Marta - „rosyjskie”, Natalia i Kasia
- dziennikarskie, a Natalia - kulturoznawcze. Najtrudniejsze w tym wszystkim jest
to, żeby się spotkać. Nie studiujemy na
tej samej uczelni, zatem wszystko ruszało
powoli.
Reportaż jest sztuką, która teoretycz-

nie nie robi nic, a praktycznie zmienia wszystko. Dzięki
Remigiuszowi Zawadzkiemu,
koordynatorowi
Przestrzeni
Filmowej APK i artystycznemu opiekunowi naszej grupy, mamy szansę nauczyć
się sztuki reportażu, zdobyć
warsztat i patrzeć oczami innych. Dopiero gdy zaczęłyśmy
zbierać materiały do reportażu, zrozumiałam, jak ważną
rzecz robimy nie tylko dla nas
samych, ale i dla innych.
To bardzo trudna sztuka uchwycić wszystko, co ktoś chce ci powiedzieć za pomocą
wspomnień, pejzażu. Patrzenie w przeszłość okiem kamery jest szalenie trudne,
tym bardziej że nie mamy doświadczenia. Dziś jesteśmy w miejscu opornym,
bowiem każda z nas musi wziąć do rąk
kamerę i pójść z nią śladem Sebastiana
Malinowskiego, „prowokując” ludzi do
„wyznań”. Śmierć jest niełatwym tematem i będziemy starały się kręcić w taki
sposób, żeby wbrew pozorom reportaż
tego tematu w sposób bezpośredni nie
dotykał. To będzie reportaż od uczniów
dla mistrza. Przez pryzmat filmowego
wspomnienia chcemy pokazać życie Se-

TEATR.doc
Dlaczego warto robić teatr dokumentalny? Fikcja staje się coraz
częściej bezsilna wobec naszej społeczno-politycznej rzeczywistości. Dlatego zmiana kierunku w stronę faktu daje nadzieję, że
napisany przez życie tekst sztuki zajmować się będzie naprawdę
ważnymi sprawami. Nie chodzi jednak o odtworzenie prawdziwych historii 1:1. Otaczająca nas codzienność ma być inspiracją,
punktem wyjścia. Zdokumentowany temat (nagrany przy użyciu
kamer i dyktafonów) dopiero na scenie zyska formę, jako efekt
pracy całego zespołu. Tak jak współczesne kino przeżywa fascynację dokumentem, tak teatr coraz więcej czerpie z rzeczywistości. Nawet jeśli nie mamy jeszcze do czynienia z modą, na pewno
spotykamy się z coraz większą popularnością teatru zaangażowanego, który problematyzuje świat.
Tematem projektu TEATR.doc+Rodzina jest polska rodzina. Jaki
model rodziny obowiązuje we współczesnej Polsce, czy konieczne jest zredefiniowanie pojęcia rodziny w obliczu zmian obyczajowo-społecznych, jak my, Polacy rozprawiamy się z traumami
dzieciństwa, jaką rolę w naszym życiu odgrywa dzisiaj rodzina
– to tylko niektóre z pytań, jakie stawia projekt.
Jeśli historia twojej rodziny jest z jakiegoś powodu ważna, chcesz
ją opowiedzieć albo zobaczyć na scenie, skontaktuj się z APK.
Przestrzeń Teatralna tworzy zespół, który zbierze historie, opracuje i wystawi w przestrzeni miejskiej tekst o polskiej rodzinie. W
ramach projektu odbędą się warsztaty dramatopisarskie, aktorskie i reżyserskie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na
casting!
Więcej informacji na podstronie Przestrzeni Teatralnej
www.apk.byd.pl
Monika Wirżajtys
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bastiana Malinowskiego. Mam nadzieję,
że nasz bohater na to pozwoli…
Reportaż o Sebastianie Malinowskim
jest pierwszą – i mamy nadzieję, że nie
jedyną - samodzielną, studencką realizacją filmową w ramach działalności atelier
filmowego. Atelier powołane zostało przy
Dyskusyjnym Klubie Reportażu Festiwalu CAMERA OBSCURA, który już drugi
sezon funkcjonuje w Przestrzeni Filmowej APK. Jeśli otaczająca rzeczywistość
inspiruje cię do sięgnięcia po cyfrową
kamerę, masz pomysły i determinację,
by podzielić się z innymi historiami opowiedzianymi za pomocą obrazu i dźwięku, zapraszamy do współpracy w ramach
Przestrzeni Filmowej APK. Zapewnimy
odpowiednie warunki techniczne oraz
opiekę zawodowców, by twój pomysł zaistniał na dużym ekranie.
Natalia Zielińska
studentka kulturoznawstwa WSG
Skład grupy:
Marta Mikołajewska
Barbara Sakowska
Natalia Papierska
Katarzyna Rytlewska
Natalia Zielińska

Pierwszy kwartał działalności Unii Akademickiej upłynął pod znakiem spotkań
pięciu Komisji UA ds. PR, współpracy
działów IT, działów dydaktyki, współpracy naukowej i projektów badawczych
oraz współpracy kulturalnej.
Jedno z najtrudniejszych i najpilniej-

c.d. ze str. 3

Nie ma zgody w środowisku akademickim Europy ani na jedno rozwiązanie,
ani na drugie w postaci czystej. Trwają
poszukiwania trzeciej drogi, nadzwyczaj interesujące (powrócę do tego tematu niebawem).

NIEJAKA ROZBIEŻNOŚĆ

Po której stronie w tym sporze lokuje
się proces boloński? Co proponuje na
przyszłość, naszą przyszłość? Proces, w warstwie deklaracji pozostając
po stronie uniwersytetu badawczego,
w warstwie narzędziowej nastawiony
jest na kontrolę accountability uczelni.
Nie jest to jednak „trzecia”, syntetyczna
droga rozumienia misji uniwersytetu, a
raczej pomieszanie materii. W interpretacji łagodnej – niezamierzony eklektyzm, w interpretacji radykalnej – niezrozumienie problemu i postulowanie
dwu niespójnych ze sobą modeli. Na
pierwszy rzut oka mamy więc niejaką

UNIA AKADEMICKA

Unia Akademicka
działa w komisjach
szych zadań stoi przed Komisją PR,
która po brawurowej akcji informacyjnej w mediach na temat powstania Unii
Akademickiej i po zamknięciu prac na
opracowaniem Systemu Identyfikacji
Wizualnej, planuje w marcu br. wystawienie wspólnego stoiska Uczelni UA
na targach edukacyjnych Perspektyw w
Warszawie. Musi również przygotować
wspólną strategię budowania wizerunku UA. W planach ma także udział UA
w międzynarodowej imprezie targowej
o charakterze edukacyjnym.
Pierwsze spotkanie działów IT zaowocowało utworzeniem i zainstalowaniem
wspólnego systemu wideokonferencji
dla bieżącej komunikacji Rady i poszczególnych Komisji UA. W przyszłości
system stanie się być może sprawnym
narzędziem dla celów dydaktycznych, a
konkretnie transmisji wykładów.
Największe nadzieje Prezydium UA pokłada w pracach Komisji ds. współpracy
działów dydaktyki oraz współpracy naukowej i projektów badawczych, stanowiących trzon działalności każdej uczelni. Rektorzy i dziekani, uczestniczący w
pracach pierwszej z Komisji, omawiali
możliwości systemu mobilności studentów i kadry, w tym zagranicznej,
współpracy w zakresie wymiany pomocy dydaktycznych oraz stworzenia bazy
propozycji wykładów do wykorzystania
w kształceniu na odległość. Komisja
UA ds. współpracy naukowej zapoznała się z rozwiązaniami systemowymi w
zakresie organizacji i realizacji badań
naukowych w uczelniach zrzeszonych

w Unii Akademickiej oraz z ich dorobkiem naukowym. Na podstawie
analizy oferty naukowo-dydaktycznej poszczególnych uczelni
można wyznaczyć główne obszary działań o znaczeniu strategicznym dla Unii Akademickiej. Są to:
nauki informatyczne, zarządzanie
(również zarządzanie turystyką),
ekonomia. Dalsze obszary stanowią: architektura (uczelnie z Kielc,
Łodzi i Bydgoszczy) i fizjoterapia
(uczelnie z Łodzi i Lublina).
W styczniu br. WSG gościła członków
Komisji ds. współpracy kulturalnej.
Uczelnie podzieliły się doświadczeniem
w działalności kulturalnej oraz współpracy z instytucjami kulturalnymi z miasta
i regionu, przedstawiły swój potencjał
oraz infrastrukturę, którą można wykorzystać przy organizacji imprez kulturalnych pod patronatem Unii Akademickiej.
Wspólne zainteresowania większości
uczelni UA to przede wszystkim film
– głównie reportaż oraz fotografia.
WSG zaproponowała pofestiwalową,
objazdową retrospektywę najlepszych
reportaży konkursowych CAMERA OBSCURA w uczelniach UA, połączoną ze
spotkaniami i dyskusjami dotyczącymi
rozwoju rynku mediów elektronicznych.
Artystycznym akcentem spotkania był
udział uczestników Komisji w imprezie
4. urodzin Muzeum Fotografii oraz w
koncercie karnawałowym w sali widowiskowej APK.
		
Kinga Oczachowska

rozbieżność w deklaracjach określających podstawowe cele europejskiego
obszaru szkolnictwa wyższego. Uzasadnienie tej tezy wymagałoby jednak
głębszych analiz.
Oczywiście zawsze można zapytać, po
co jemy tę żabę? Czy przyniesie nam
jakieś korzyści, skoro na razie widać
same uciążliwości? Na dokładkę wzrost
mobilności kadr i studentów oraz konieczność konkurowania z uczelniami
europejskimi o środki unijne, o studentów, o inne dobra obnaża nasze słabości dość boleśnie (asymetria przepływów studentów, niewielkie sukcesy w
zdobywaniu pieniędzy i pozycji na edukacyjnych rynkach europejskich). Można także zapytać, jak tę żabę zmienić
w księcia, z którym zawrzemy związek i
zbudujemy świetlaną przyszłość (to się
chyba robiło za pomocą pocałunku, ale
tu metafora już mi się wymyka).
Już bez żartów warto dodać, że te pytania powinny stać się tematem poważnej
debaty o strategicznym charakterze,

ponieważ europejski obszar szkolnictwa wyższego to „nasz” obszar i ma
na nasze szkolnictwo wyższe wpływ
trudny do przecenienia. Chciałabym
też podkreślić, że są to pytania ważne
w szczególności dla osób podejmujących istotne decyzje dotyczące podmiotów akademickich: od rektorów po
członków Parlamentu. Powierzchowny
ogląd, oparty na formalnych danych i
wynikach liczbowych wskazujących na
zaawansowanie kraju w implementacji
narzędzi procesu (w rodzaju raportów
stock-taking), nie oddaje całej komplikacji i wagi sytuacji, w której uczestniczymy dzięki procesowi.
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Pasja
i sposób
na życie

Jesteśmy bliźniaczkami, studentkami III roku socjologii, specjalności „media, komunikacja społeczna i opinia publiczna” w WSG.
Wybór kierunku studiów wiąże
się z naszymi zainteresowaniami
dziennikarskimi. Piszemy do internetowych portali społecznościowych Wiadomości24.pl, mmbydgoszcz.pl, oraz
innych mediów.
Kiedyś był to sposób na oderwanie się
od szarej rzeczywistości i pokazanie
tego, co nas ciekawi lub martwi. Teraz
- to pasja i sposób na życie. W swoich artykułach chcemy pokazywać, że
tzw. „osoby wykluczone społecznie” (z
naciskiem na ludzi niepełnosprawnych)
nie są gorsze, mają wiele talentów, tylko czasami potrzebują wyrozumiałości,
pomocy i dania im szansy pokazania
tego, co potrafią. Znamy ich problemy
przez własną niepełnosprawność i dlatego jest nam łatwiej.
Prowadzimy blog, na którym można
poczytać o naszej działalności dziennikarskiej i społecznej. W konkursie na
„Dziennikarza Obywatelskiego 2007
roku”, do którego zostałyśmy zgłoszone, nasz blog znalazł się w pierwszej
dziesiątce.
Za ogromny sukces uważamy patronat medialny serwisu Wiadomości24.
pl nad XII Festiwalem Młodzieży Niepełnosprawnej Fundacji Pro Omnibus
w Ciechocinku, który miałyśmy przyjemność obsługiwać, pisząc materiały
prasowe do serwisu. Zostały one bardzo dobrze przyjęte, a do nas dotarły
wyrazy uznania za naszą fachowość i
dobrze wykonaną pracę.
Artykuł, którego przedruk można obok
przeczytać, został uznany za jeden z
lepszych w październiku na łamach
serwisu wiadomości24.pl i uhonorowany nagrodą tygodnia.
Staramy się udzielać społecznie jako
wolontariuszki, na blogu i po prostu być
dla innych dobrymi duszkami. Czasami
wystarczy uśmiech lub dobre słowo, a
życie staje się łatwiejsze…
Magdalena i Marta Wróbel

Nie bój się
pomagać osobom niewidomym!
Osoby niewidome chcą uczestniczyć w
życiu społecznym samodzielnie, jednak
czasami potrzebują naszej pomocy. My
bardzo często nie wiemy, jak jej udzielić.
Oto kilka praktycznych rad, dzięki którym nasza pomoc
będzie skuteczna.
Osoby niewidome,
słabo widzące robią wszystko to, co
zdrowi ludzie. Twoja pomoc lub życzliwość jest niezbędna
tylko czasami. Bardzo często zdarza się,
że to my bardzo chcemy pomóc, bo wydaje nam się, że osoba niewidoma sobie
nie poradzi, jednak nasze działanie nie
jest potrzebne. Zatem nie ma co się obrażać, gdy na pytanie: „czy pomóc”, dostaniemy odpowiedź odmowną. Osoby z
niepełnosprawnością wzroku wiedzą, ile
są wstanie zrobić same; gdy nie poradzą
sobie, poproszą o wsparcie. Jednak warto pytać - nie zawsze osoba potrzebująca wie, że ktoś, kto może jej pomóc, że
jest obok niej...

Jak zatem pomagać?

Gdy spotkasz osobę niewidomą, zachowuj się normalnie. Niepełnosprawność
nie zmienia człowieka. Ma on wciąż te
same problemy i zainteresowania. Jeżeli
chcesz pomóc osobie niewidomej, wystarczy, że się do niej odezwiesz. Dzięki
temu niewidomy będzie wiedział, gdzie
jesteś. To mu bardzo pomoże w nawiązaniu kontaktu z tobą. Gdy będzie potrzebował pomocy w dotarciu gdziekolwiek, (a
ty możesz mu/jej towarzyszyć, jeśli masz
chwilę), wyjaśnij konkretnie, podaj liczbę
metrów, kroków itp. Gdy widzisz, że osoba niewidoma zbacza z drogi, podejdź,
powiedz jej to - niejednokrotnie uratujesz
życie albo uchronisz przed wypadkiem.
Gdy chcesz poprowadzić osobę niewidomą, zaproponuj
swój bark lub ramię.
Staraj się iść w rytmie niewidomego,
zwalniając
przed
przeszkodami. Możesz też powiedzieć
o
przeszkodach.
Osoby te mają bardzo wyczulone zmysły, jednak dobrze będzie, jeśli powiesz
np. „a teraz jeden stopień”. Na schodach
mów, czy idziecie w górę czy w dół. Gdy
odchodzisz i osoba idzie dalej sama, poinformuj ją o tym.
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Przy wsiadaniu do
środków masowego transportu podaj
swoje ramię i wysiadaj pierwszy. Wtedy
uchronisz swojego
towarzysza przed
nieprzyjemnym
zderzeniem z przeszkodą np. wysokim krawężnikiem czy słupem. Gdy do
autobusu (metra, tramwaju, pociągu...)
wsiądzie osoba z niepełnosprawnością
wzroku, ustąp jej miejsca. Poinformuj ją
o tym, połóż jej rękę na oparciu krzesła.
Gdy widzisz osobę niewidomą na przystanku, zapytaj, jaki numer ma pojazd,
którym chce jechać, postaraj się dopilnować, żeby wsiadła do odpowiedniego.
Poproś osobę, która również jedzie w
tym kierunku, żeby poinformowała, kiedy
niewidomy ma wysiadać.
Twoja pomoc jest szczególnie potrzebna
w sklepie. Osoba z niepełnosprawnością
wzroku nie widzi produktów na półkach
i nie jest w stanie sama sobie poradzić.
Możecie np. razem robić zakupy. Jeśli
rozliczasz się z osobą niewidomą, wręczaj jej pieniądze, podawaj jej każdy
banknot lub monetę oddzielnie, określając ich wartość.
Gdy wchodzisz do pomieszczenia, gdzie
jest osoba niewidoma, przedstaw się,
gdy wychodzisz bądź wchodzisz, poinformuj o tym. Jeżeli zmienia się coś w
otoczeniu, informuj o tym, jeżeli pojawi
się ktoś nowy, a nie powie o tym, zrób
to za niego.
Aby pokazać, gdzie
usiąść ma osoba
niewidoma, połóż
jej rękę na oparciu,
to pozwoli na orientację w usytuowaniu siedzenia. Nie
staraj się usadowić
takiej osoby na siłę
na krześle. Ona
sama doskonale sobie poradzi. Informuj,
zgodnie ze wskazówkami zegara, gdzie
znajdują się przedmioty. Uprzedzaj, gdy
stawiasz gorące jedzenie, napoje.

Na koniec

Mamy nadzieję, że tych kilka rad pomoże
nam w kontaktach z osobami niewidomymi. Na pewno na początku takiej znajomości nie jest łatwo obydwu stronom, ale
przy dobrych chęciach wszyscy będą się
czuli dobrze w swoim towarzystwie.
Marta i Magda Wróbel
Przedruk za zgodą portalu Wiadomości24.pl. Materiał został napisany przy współpracy z koordynatorem projektu Otwórz oczy z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Ilustracje pochodzą ze strony
organizacji i zostały udostępnione na potrzeby niniejszego materiału.

wydawanie zupy; nalaliśmy około
6 tysięcy miseczek serdecznego
przysmaku. Nasze stoisko było oblegane przez całe popołudnie do
godzin wieczornych. Około godziny
19. naszą akcję wspomógł kanclerz
WSG, doc. Krzysztof Sikora, który
razem z prezesem Stowarzyszenia
Kucharzy Kujaw i Pomorza udzielił
telewizyjnego wywiadu. Pod koniec
akcji do naszych puszek zebraliśmy
3 tys. PLN.
Specjalnie dla wielbicieli gotowania
przepis na serdeczna zupę:
ZUPA SERDECZNA
mnóstwo miłości
wiele serdeczności
sporo sympatii
nie mniej empatii
nadziei spełnienie
szczere zrozumienie
pomoc studentów
żadnych wykrętów
dobroć kucharzy
i 100 kilo marzeń!
Paulina Bukowska
ŻYCIA

liśmy ponad 4 tys. litrów Serdecznej Zupy.
Granatowy namiot WSG wyróżniał się na
tle Ratusza. Pod namiotem w swoich strojach i okolicznościowych fartuchach uwijali się przy pracy kucharze i wolontariusze
naszej Uczelni. Powietrze w tym dniu było
chłodne i mroźne, jednak gorąca atmosfera sprzyjała zbiórce na fundację Jurka
Owsiaka. Od godziny 15. rozpoczęliśmy

UCZELNI

Serdeczna Zupa dla WOŚP

Z

XVII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy wolontariuszom Wyższej Szkoły Gospodarki upłynął pod znakiem Serdecznej Zupy. Podejmując nowe wyzwania, kolejny już raz wspólnie z kucharzami
ze Stowarzyszenia Kucharzy Kujaw i Pomorza przygotowaliśmy miłą niespodziankę dla mieszkańców naszego miasta. W
dniu 17. finału WOŚP byliśmy obecni na
płycie Starego Rynku. Największą atrakcją, obok koncertów i pokazów tańca, był
6,5 tys. litrowy garnek, w którym ugotowa-

Jestem żeglarzem, sterem i okrętem…
Moja małżonka oraz przyjaciele doradzili
mi, abym spróbował otworzyć internetowe biuro podróży. Zainteresowałem się
pomysłem, sam napisałem biznesplan,
otrzymałem wsparcie z Unii Europejskiej.
Droga była ułatwiona. Ale czy na pewno?
Jak się później okazało, nie obyło się bez
problemów.
Z natury jestem optymistą, uważam, że
nie ma sytuacji bez wyjścia, a każdy problem, bez wyjątku, jest do rozwiązania.
Pewnie dzięki temu na początku stycznia
2009 Internetowe Biuro Podróży Jauertravel pojawiło się w wyszukiwarkach. Mamy
już pierwszych klientów. Nasze biuro jest

jednym z nielicznych w Bydgoszczy. Dzięki pomocy najbliższej rodziny, przyjaciół,
ludzi dobrej woli, a także urzędników państwowych, zrealizowałem swoje wielkie
marzenie.
Czy wystarczy mieć dobry pomysł? Myślę,
że tak, choć potrzeba również determinacji w działaniu i wsparcia innych ludzi. Być
może nie mam patentu na sukces tak jak
najbogatszy Polak, dr Jan Kulczyk, nota
bene urodzony w grodzie nad Brdą, ale
żyję i działam każdego dnia w przekonaniu, że jestem żeglarzem, sterem i okrętem.
		
Wojciech Jauer

Emilia i Wojciech Jauerowie

O WSG, wówczas jeszcze Wyższej Pomorskiej Szkole Turystyki i Hotelarstwa,
dowiedziałem się od kolegi, który wychwalał bardzo Uczelnię, mówił o wspaniałej kadrze pedagogicznej, która wcześniej pracowała na najlepszych polskich
uniwersytetach. O wyjątkowym kampusie
i serdecznym podejściu wykładowców do
wszystkich ludzi, w tym szczególnie do
studentów. Napomknął o nowoczesnych
technologiach i technikach prowadzenia
zajęć edukacyjnych. To mnie przekonało.
Wraz z moją małżonką Emilią rozpoczęliśmy studia. Razem z najbliższym przyjacielem – Pawłem Sujkowskim – założyliśmy Uczelniane Koło Turystyczne OROS.
Działa ono przy wielkim wsparciu kanclerza, doc. Krzysztofa Sikory oraz Jarosława Jagodzińskiego, opiekuna koła.
Dzięki OROS-owi, organizując wyjazdy turystyczne dla studentów, zdobyłem
praktyczne umiejętności organizatorskie.
Pracę licencjacką poświęciłem charakterystyce ruchu turystycznego przyjazdowego i przychodom z turystyki w Bydgoszczy na tle tendencji ogólnokrajowych. Po
obronie zostałem zatrudniony jako konsultant w jednym z bydgoskich biur podróży. Zdobyłem tam kolejne doświadczenie,
poznałem wielu wspaniałych ludzi oraz
tajniki profesjonalnej obsługi klienta.
Dwa lata później, już jako magister, zacząłem rozglądać się za lokalami do wynajęcia z myślą o własnym biurze podróży. Przeraziłem się - wybór był skromny,
natomiast ceny wynajmu bardzo wysokie.
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STUDENCKIM PIÓREM

Coś dla ambitnych
czyli

Krzemieńczuka, Gra w Przedsiębiorstwo oraz udział w międzynarodowym
etapie gry w Tuluzie), być jednocześnie
uczniem dwuletniej szkoły policealnej i
zdobyć dyplom technika hotelarstwa,
brać udział w międzyuczelnianych zawodach pływackich, uczestniczyć w
wania w rodzinnym Szczecinie postano- zajęciach prowadzonych w języku anwiłam udać się na dni otwarte WPSTiH gielskim (pierwszych na naszej Uczelni,
do Bydgoszczy. Szeroko zakrojona pro- które powstały z inicjatywy Karola Słomocja ówczesnej WPSTiH przyciągnęła wińskiego), odbyć szkolenie na pilota
moją uwagę.
wycieczek zagranicznych, uczestniczyć
Uczelnia wydała mi się nowoczesną, na- w wyjazdach na targi branżowe (Berlin,
stawioną na rozwój, dynamicznie dzia- Praga, Poznań, Warszawa, Gdańsk), w
łającą i z praktycznym podejściem do ramach praktyk zagranicznych spędzić
edukacji młodych ludzi. Już na dniach wakacje w innym kraju, poznać nową
Uczelni wiedziałam, że WPSTiH będzie kulturę, przećwiczyć język obcy i zdobyć
„moją uczelnią”.
fachowe doświadczenie, być stypendyDzięki czterem latom spędzonym w stą programu LLP-Erasmus i móc przez
obecnej WSG mogłam uczestniczyć w pół roku studiować w Finlandii, obronić
pracę licencjacką w języku angielskim i w końcu zostać studentem stuErasmusi w Finlandii
diów Master, których ukończenie daje
dwa dyplomy (polskiej i francuskiej
uczelni).
Przez pierwszy rok bycia uczestnikiem „Szkoły Liderów” równocześnie
odbywałam staż na naszej Uczelni
w Centrum Współpracy z Zagranicą.
Wymagało to ode mnie bardzo dobrej
organizacji oraz umiejętności połączenia obowiązków zawodowych,
studenta oraz uczestnika programu.
Czerpałam z tego wiele satysfakcji.
Wszelka aktywność i zaangażowanie
w życie Uczelni dało mi szansę bycia uczestnikiem „Szkoły Liderów”.
Naprawdę warto było skorzystać z
tego, co Uczelnia zaoferowała. Cieszę się, że potrafiłam umiejętnie
Natalia we Florencji (warsztaty studenckie Fundacji Romualdo Del Bianco)
skorzystać
ze
wszystkich możliwości i bez wahania
powiem,
że nie żałuję
jednego ani roku
spędzonego
w
murach WSG.

SZKOŁA LIDERÓW

Od czterech lat jestem studentką Wyższej Szkoły Gospodarki w
Bydgoszczy i obecnie studiuję na
drugim roku studiów Master na naszej Uczelni. Jednocześnie z podjęciem studiów magisterskich zostałam uczestnikiem uczelnianego
programu „Szkoła Liderów”.

KRÓTKO O PROGRAMIE

„Szkoła Liderów” to program dla
studentów studiów magisterskich
/ drugiego stopnia Wyższej Szkoły Gospodarki.
Program ten skierowany
jest
do
studentów,
którzy
wykazują się pewnymi osiągnięciami
naukowymi oraz organizacyjno-zawodowymi.
Aby pozostać „szkolnym liderem” należy
udokumentować
wysoką aktywność
i osiągnięcia, średnią ocen na poziomie nie niższym niż
4,5 oraz znajomość
języka obcego, co
najmniej na poziomie B2.
Stypendysta programu ma za zadanie
realizować zaplanowaną ścieżkę rozwoju, obejmuje dwie płaszczyzny: naukową (badania, referaty, publikacje) oraz
organizacyjno-zawodową (projekty społeczne, działania promocyjne na rzecz
uczelni, popularyzacja nauki wśród młodzieży szkolnej).

JAKIE KORZYŚCI DAJE
PROGRAM?

Będąc w „Szkole Liderów” student otrzymuje stypendium w postaci 50% obniżki
czesnego na studia drugiego stopnia.
Dodatkowo ma możliwość ubiegania się
o granty w postaci zniżek na szkolenia,
studia podyplomowe w naszej Uczelni,
granty na wyjazdy konferencyjne i szkolenia. Uczestnictwo w „Szkole Liderów”
daje możliwość z korzystania z zasobów
uczelnianej biblioteki oraz ośrodka Informacji Naukowej WSG na zasadach pracowników naukowych. Program „Szkoła
Liderów” daje możliwość ubiegania się
o indywidualny tok studiów lub indywidualną organizację zajęć.

DROGA DO PROGRAMU

Moja przygoda z uczelnią zaczęła się w
roku 2004. Pomimo możliwości studio-

ACH TE
KAJAKI…

życiu akademickim, brać udział w uczelnianych oraz międzynarodowych warsztatach studenckich (m.in. International
Integration Students Workshop in Florence), być członkiem kół naukowych
(Studenckie Koło Turystyczne „OROS”,
Koło Naukowe Języka Angielskiego
„English Society”, Koło Naukowe Ekonomiki „EQUILIBRIUM”), brać udział w
konkursach na szczeblu uczelnianym i
pozauczelnianym (konkurs organizowany przez gości z partnerskiego miasta
18

Nie mogę nie
wspomnieć
o
tym, że WSG
rozbudziła
we
mnie nową pasję
- kajakarstwo, bo
właśnie na studiach pierwszy raz płynęłam kajakiem
(w ramach przedmiotu Obozownictwo
realizowanego na pierwszym roku), niezmiernie mi się to wtedy podobało i stało
się moim hobby.
Jeżeli czujesz, że nie marnowałeś czasu na studiach licencjackich, to włącz
się do gromady uczelnianych liderów,
a na pewno będziesz czerpać korzyści
i satysfakcję. Naprawdę warto. Robisz
to dla siebie.
Natalia Błaszczyk

INSTYTUT PIAGET W ... POLSCE
W Międzychodzie, w województwie
wielkopolskim, odbyła się uroczysta
inauguracja Ośrodka Instytutu Piaget,
prywatnej portugalskiej uczelni, z którą
WSG współpracuje od 5 lat.
Kilkakrotnie pisaliśmy o wzajemnych
wizytach przedstawicieli obydwu uczelni, o międzynarodowych warsztatach
studenckich na kierunku „architektura i urbanistyka” z udziałem zespołów
profesorskich i asystenckich Instytutu
Piaget i WSG. I zwłaszcza o inicjatorach tej współpracy – prof. dr. hab. Le-

chu Zimowskim, współtwórcy Instytutu
Architektury i Urbanistyki WSG oraz
prof. Rui Brochado, który był studentem prof. Zimowskiego, a dziś pracuje
jako dyrektor Departamentu Projektów
i Rozwoju Instytutu Piaget i regularnie
gości z wykładami na Garbarach.
Uroczystość w Międzychodzie miała podniosły charakter. Wzięli w niej
udział: Antonio Oliveira Cruz, prezes
Zarządu Instytutu Piaget, Marie-Françoise Rover-Cruz, prezes Centrum
Uniwersyteckiego Viseu, wspomniany
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WSG

do Belgii. Wcześniej Boże Narodzenie zawsze spędzałam w gronie rodzinnym, tym razem postanowiłam
inaczej i nie żałuję. Święta w „De
residentie’’ też były piękne. Mieliśmy nawet polską Wigilię… Pracy
nie brakowało w sylwestra i Nowy
Rok, ale dla mnie znów było to jedno z najpiękniejszych doświadczeń
w życiu.
Dziś już wiem, że 1 czerwca wylatuję ponownie na 4 miesiące, może
na dłużej…
		
Kamila Schwarz

ŻYCIA

Jeśli student z własnej, nieprzymuszonej
woli wraca na miejsce praktyk zawodowych, to najlepszy dowód, że znalazł tam
nie tylko satysfakcjonującą pracę, ale i
przyjaciół, z którymi przeżył wiele niezapomnianych chwil. Miło jest słuchać takich relacji:
Tegoroczne wakacje spędziłam na praktyce w Belgii. Dokładniej w hotelu „De
residentie’’ w mieście Lichtaart, 50 km
od Antwerpii. Pracowałam na stanowisku
kelnerki-barmanki. Zajęcie to bardzo mi
się podobało, między innymi dlatego, że
miałam stały kontakt z ludźmi.
W tej części Belgii językiem urzędowym
jest flamandzki, ale nie miałam problemów z porozumiewaniem się. Wszyscy
znali angielski, a i ja nauczyłam się trochę
flamandzkiego.
W hotelu, poza pracą dnia codziennego,
bardzo często pomagałam w obsłudze
rozmaitych imprez – zjazdów, kongresów,
a nawet wesel. Zawarłam mnóstwo znajomości z gośćmi z różnych części świata. Z wieloma utrzymuję stały kontakt do
dziś. Moją pasją jest sport i dlatego największym przeżyciem dla mnie było poznanie renomowanych drużyn piłkarskich,
które gościły w hotelu. Byli to piłkarze,

których na ogół oglądałam w
telewizji, a podczas praktyk
miałam okazję porozmawiać
z nimi, a nawet wziąć udział
we wspólnej imprezie.
Bardzo miło zaskoczyła mnie atmosfera
panująca w hotelu, zwłaszcza wśród załogi. Nieczęsto się bowiem zdarza, żeby
po pracy szef zabierał personel na dyskoteki lub na wycieczki krajoznawcze. Dzięki temu zwiedziłam Antwerpię i okoliczne
miasta. Zżyłam się bardzo ze wszystkimi.
Praktyki skończyły się, wróciłam do szkoły, by… niedługo potem znów wyjechać

Z

Powrót do ... BELGII

wcześniej dyr. Rui Brochado, przedstawiciele władz WSG z kanclerzem
Krzysztofem Sikorą na czele oraz władze gościnnego Międzychodu.
Miasto nie tylko serdecznie powitało
gości, ale zaoferowało także pomoc i
współpracę. Ośrodek Instytutu Piaget
rozpocznie działalność jako centrum
kulturalne. W promocji kultury polskiej
i portugalskiej z pewnością otrzyma
wsparcie Muzeum Regionalnego w
Międzychodzie, którego dyrektor Antoni Taczanowski otrzymał podczas
inauguracji Medal Polskiej Akademii
Nauk Oddział w Poznaniu „za liczne
inicjatywy i aktywność na rzecz zachowywania obszarów chronionej natury w Europie oraz
zachowywania i odnowy
zabytkowych miast, jak również dla rozwoju gospodarki
regionalnej”.
W Ośrodku organizowane
będą m.in. kursy językowe
(przede wszystkim portugalskiego i hiszpańskiego)
oraz warsztaty letnie dla
studentów. W nowym roku
akademickim
planowane
są studia podyplomowe.
Ale to nie wszystko. Instytut
Piaget i WSG przygotowują
obecnie kolejne propozycje,
o których będziemy sukcesywnie informować.
		
Elżbieta
Czerwińska

Z ŻYCIA UCZELNI

absolwenta naszej uczelni WSG, posła
Janusza Dzięcioła, a szczególnie jego
dystansu do wykonywania zawodu polityka. Tak trzymać Panie Pośle! Czekam
niecierpliwie na kolejne spotkanie muzyczne. A może nie warto tak długo czekać? Proponuję organizację podobnego
wieczoru w ramach majowych imprez z
okazji 10-lecia Wyższej Szkoły Gospodarki”.
Ryszard Chodyna

Muzyka w duszy ci gra?
Po raz kolejny Szkoła Języków Obcych
WSG zorganizowała wieczór z piosenką
rosyjską „Pieśni i romanse”, podczas którego do wspólnego śpiewania zachęcali: zespół „Russkaya dusza” z Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy, duet naszych
lektorów Ludmiły i Leonida Silitskich oraz
Alicja Orłowa, laureatka ogólnopolskiego
konkursu piosenki rosyjskiej. Jak było?
Posłuchajmy relacji kilku uczestników
wieczoru:
„Zaprosiłem kilku ważnych dla mnie gości, ale nie zdawałem sobie sprawy, na
jaką imprezę idę. W sali widowiskowej
APK ciemno było od tłumu widzów. Na
szczęście zostało trochę miejsc na balkonie…
Jestem pod dużym wrażeniem koncertu
i cieszę się, że tak nielubiany język minionej epoki wraca do łask. Zresztą zawsze powtarzam studentom, że do angielskiego warto dołączyć rosyjski, język
naszego najbliższego dużego sąsiada,
który kiedyś stanie na demokratycznych
nogach. To jest dobra inwestycja na przyszłość. Gratuluję dr Irenie Kudlińskiej nie

tylko pomysłu na organizację recitalu i
klasy wykonawców, ale przede wszystkim tak dużej frekwencji publiczności.
Przepraszam za brak kwiatów, ale przekażę Pani cudowne nagrania muzyki Michaiła Szufitynskiego. Od zawsze lubiłem
muzykę rosyjską i ceniłem sobie kontakty
z ludźmi tego regionu. Miałem przyjemność pracować z dużą grupą inżynierów
rosyjskich w latach 70. w Zakładach Zachem w Bydgoszczy i wyjechałem do
miasta Ufa w Baszkirii. To były niezapomniane wrażenia.
Podczas tego koncertu szczególnie ważny
był dla mnie występ pracowników WSG,
Liudmily i Leanida Silickich, których piosenki odświeżyły mi wspomnienia z pobytu w rodzinnych stronach mojej mamy.
Na terenie dzisiejszej Białorusi, we wsi
Sosenka nad piękną rzeką Wilejka mam
rodzinę. Niedaleko jest także miasteczko
Wilejka, które w II Rzeczypospolitej było
siedzibą powiatu. Występ Państwa Silicckich mobilizuje mnie do zaplanowania
kolejnego wyjazdu w tamte strony.
Jestem także pod wrażeniem występów

„Na spotkanie z piosenką rosyjską jechałam do gmachu Uczelni nie pierwszy raz.
Z przyjemnością wspominam poprzednie
w gronie ludzi tak samo jak ja lubiących
słuchać wschodniej muzyki.
Recital „Spotkanie z pieśnią i romansem
rosyjskim” miał jednak zupełnie inny
charakter. Na scenie spotkały się dwa,
a może trzy pokolenia artystów: młoda,
16-letnia Alicja Orłowa, Magdalena Cysewska i Michał Hajduczenia z zespołu
„Russkaja Dusza” oraz Ludmiła i Leonid
Siliccy – wykładowcy WSG. Alicja śpiewała przygotowane utwory spontanicznie, była łącznikiem między tradycją i
współczesnością, nadzieją... Urzekł mnie
również profesjonalizm wykonawstwa
dwojga studentów: piękny głos pana Michała i wirtuozeria gry obojga. Wyczułam, na czym polega rosyjski, muzyczny
romans, subtelny i tajemniczy. Najbardziej zaskoczona byłam słuchając pieśni
wykonywanych przez państwa Silickich.
Widać i słychać było, że „muzyka gra w
ich duszach” na co dzień, że śpiewają z
potrzeby serca. Jestem im wdzięczna za
to, że zechcieli podzielić się z nami swoimi odczuciami i szacunkiem do rodzimej
kultury. Aplauz publiczności i długie rozmowy po zakończeniu recitalu, to najlepszy dowód na to, jak bardzo potrzebne są
takie spotkania”.
Renata Sobieralska
„Spotkanie z pieśnią i romansem rosyjskim” jest jednym z tych wydarzeń kulturalnych, na które z przyjemnością znajduję czas i dlatego na stałe wpisałem je do
mojego kalendarza.
Tak rzadko dzisiaj można usłyszeć piosenkę rosyjską… A pieśni i romanse, które usłyszeliśmy na wspomnianym koncercie mogły tylko utwierdzić w przekonaniu,
że zdecydowanie nie doceniamy tradycji
i muzyki rosyjskiej. Russkaya Dusza,
Liudmila i Leanid Siliccy, Alicja Orłowa
oraz Justyna Ziemkowska stworzyli niepowtarzalny klimat. W wielu wykonaniach
odczuwalna była pewna nostalgia, tęsknota… Dodatkowo sam język rosyjski w
swoim brzmieniu ma wyjątkową melodię.
Każda z osób na scenie sprawiła, że po
raz kolejny poczułem, że rosyjski muzyczny klimat jest mi bardzo bliski. Jestem
zaszczycony, że po raz kolejny mogłem
uczestniczyć w tak udanym koncercie”.
Janusz Dzięcioł
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Ośrodek, do którego z całej Polski i
całego świata zjeżdża coraz więcej
studentów. Miejsce wręcz „magiczne”,
poświęcone Janowi Pawłowi II. To tam
znani artyści, politycy i przede wszystkim dominikanin ojciec Jan Góra pomogli nam, studentom, wejść w Nowy Rok
ze zdwojonymi siłami i zapałem.
Jamna - maleńka miejscowość, położona w malowniczej scenerii Beskidu
Zachodniego. To tu młodzież z Ambasady Lednicy przy Wyższej Szkole
Gospodarki w Bydgoszczy postanowiła
spędzić swojego sylwestra. Dlaczego
Jamna? Podczas wojny w tej wiosce
Niemcy rozstrzelali matkę z dziećmi.
Wtedy ponoć jakakolwiek Nadzieja na
cokolwiek umarła. Jednak nie! Jan Paweł II powiedział, że trzeba, by na mogile tej matki i jej dzieci, właśnie w małej
Jamnej, nadzieja zakwitła na nowo. Po
papieskich słowach do naznaczonej
męczeństwem wioski zaczęli napływać
młodzi ludzie, i tak trwa to do dziś.
Zaraz po Świętach Bożego Narodzenia
Jamna przywitała nas, jak na polskie
góry przystało, śniegiem i mrozem.
Pokryta białym puchem wydawała się
wprost na nas czekać. Pierwszego dnia
wkoło panowała tylko cisza. Dopiero w
kolejnych dniach w ośrodku zaczęli pojawiać się młodzi ludzie. Setki młodych
ludzi. Po przywitaniu się z gospodarzem, ojcem Janem Górą, zaczęliśmy
angażować się w różne spotkania. Zastanawialiśmy się wspólnie, w liczbie
pięciuset studentów, nad tematem tegorocznej Lednicy.
Kolejne dni przyniosły wiele niespodzianek. Jedną z nich niewątpliwie było
kolędowanie w Zakliczynie nad Dunajcem, miasteczku położonym w pobliżu
Jamnej. Tuż po wspólnym śniadaniu,
udaliśmy się w drogę. Każdy miał na

sobie strój, jak na kolędnika przystało.
Byli wśród nas m. in. aniołowie, trzej
królowie, Święta Rodzina, turoń i wiele osób, śpiewających i grających na
utworzonych wcześniej instrumentach.
Ze śpiewem kolęd przeszliśmy przez
centrum miasta, dzieląc się z przechodniami opłatkami i życząc im wiele
dobrego w nowym roku. Na niejednej
twarzy malowała się radość, często zaskoczenie, a nawet i zdziwienie. Całą
gromadą wchodziliśmy do sklepów, restauracji i instytucji. Odwiedziliśmy też
przyjaznego naszej Jamnej wójta gminy
Zakliczyn, Kazimierza Kormana.
Jamna niesie ze sobą wiele niezapomnianych chwil i doświadczeń. Braliśmy udział w warsztatach zorganizowanych przez profesjonalnych wodzirejów
– braci Kazka i Józka Hojna, którym patronował program „Dzień dobry TVN”. W
obecności kamer nauczyliśmy się wielu
tańców, świetnie się przy tym bawiąc i
poznając nowych ludzi. Każdego dnia
odbywały się także co najmniej dwa
wykłady. Przed południem spotykaliśmy

DLACZEGO
PRAWO JAZDY
W AUTO-START?
Nikogo nie trzeba przekonywać, że w
dzisiejszych czasach posiadanie prawa
jazdy jest nie tylko wygodą, ale również
koniecznością. Poza wykształceniem,
znajomością komputera i języków, prawo
jazdy stało się standardem, wymaganym
przez pracodawców. Od kilku lat WSG
współpracuje ze znaną bydgoską szkołą
jazdy AUTO-START. Ośrodek szkolenia
kierowców istnieje już 19 lat, przez ten
czas wyszkolił ponad 9 tysięcy osób i
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AMBASADORZY na JAMNEJ

się wszyscy z o. Janem Górą, by
na chwilę zatrzymać się nad słowami Jana Pawła II. Staraliśmy się
odnaleźć „prawdziwą miłość”, analizując tekst bestsellerowej książki
„Miłość i odpowiedzialność” Karola
Wojtyły. Temat był strzałem w dziesiątkę, ponieważ wywołał niejedną
ciekawą, często nawet burzliwą
dyskusję wśród zgromadzonych.
Popołudniami odbywały się wykłady, m.in. rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, pana
prof. Stefana Jurgi oraz ministra
Andrzeja Miłosza, który w bardzo
ciekawy sposób mówił o rozwoju
polskiej kultury na przestrzeni wieków. Najbardziej jednak podobało
się spotkanie z Gabrielem i Paulą,
rodzeństwem od urodzenia mieszkającym w Londynie. Opowiadali
oni o różnicach polsko-angielskich, ale szczególnie ujął nas ich
niesamowity patriotyzm, oddanie
i głęboka wiara w nasz kraj. Byli
dla nas wielkim świadectwem,
jak można na obczyźnie pozostać
prawdziwym Polakiem, takim, który jest
dumny ze swego pochodzenia.
Świętowanie Nowego Roku zaczęliśmy od wspólnej mszy świętej, po której na śniegu, przy świetle reflektorów
samochodowych, odtańczyliśmy poloneza. To było niesamowite: 500 par w
tanecznym korowodzie, jak w „Panu
Tadeuszu”… Dookoła góry, śnieg i muzyka, dobiegająca z ogromnych estradowych głośników Dja Jachu, który na
co dzień jest rezydentem poznańskiego
klubu Charyzma, a w wolnych chwilach
pomaga nam w ośrodku nad Lednicą.
Wspólna zabawa sylwestrowa trwała do
białego rana. Naładowani niesamowitymi przeżyciami, wróciliśmy do naszej
Bydgoszczy. Pełni nowych sił i wiary w
drugiego człowieka, przede wszystkim
tego młodego.
Ambasadorzy Lednicy WSG
Maria Pilarczyk
Maciej Syka
ciągle cieszy się nie tylko popularnością,
ale i zaufaniem swoich kursantów. Dziś
absolwentami tej szkoły jazdy stają się
dzieci kierowców, którzy ukończyli kursy
wiele lat wcześniej. Studentom i absolwentom WSG udzielany jest specjalny
rabat 5% na kurs prawa jazdy. W promocyjnej cenie zawarty jest koszt kursu i
materiałów dydaktycznych.
Więcej informacji na stronie www.auto-start.pl lub w biurze przy ul.M.Skłodowskiej-Curie 17 w Bydgoszczy,
tel. 052- 341-24-22.

STUDIA ZA GRANICĄ

Erasmuski w Kolonii
Wyjazd na stypendium Erasmusa
jest zwykle wielką przygodą – to
okazja do poznania innych, czasem
bardzo odmiennych ludzi i kultur,
możliwość przeżycia kilku najwspanialszych miesięcy, które będziesz
wspominał do końca życia. I mimo,
że czasem wymaga poświęceń,
warto zaryzykować. Nasza przygoda zaczęła się właśnie od przeczytania takiego artykułu. Kto wie,
może ta historia zainspiruje właśnie
Ciebie?

Zanim się wszystko
zaczęło…

Miejscem, do którego miałyśmy wyjechać,
była Kolonia. Byłyśmy swego rodzaju „królikami doświadczalnymi”, ponieważ jechałyśmy tam jako pierwsze.
Nie miałyśmy żadnych
informacji o tym, jak tam
jest, ani czego możemy
się spodziewać. Jechałyśmy więc jakby w
ciemno, mając jedynie
niewielką wiedzę z informatora naszej nowej
szkoły. Jedną z informacji było na przykład to,
że szkoła niestety nie
zapewnia zakwaterowania, więc trzeba było
o nie zadbać samemu.
Na szczęście za szukanie miejsca do spania
zabrałyśmy się dość
wcześnie, bo ta część
okazała się najtrudniejszą. Wiele domów
studenckich było już zajętych, a niektóre
odmawiały nam, ponieważ jesteśmy studentkami z zagranicy i przyjeżdżamy na
zbyt krótko. Po przeszukaniu kilkudziesięciu stron internetowych, wykonaniu setek
telefonów, wreszcie się udało. Akademik,
do którego trafiłyśmy, okazał się strzałem
w dziesiątkę – był stosunkowo tani (200€
za miesiąc) i prowadziła go Polka. Na dodatek położony był w pięknej i spokojnej
okolicy, niedaleko centrum. Jedyne, czego nam tam brakowało, to Internet. Co
prawda obiecano nam, że do końca października zostanie założony, ale do końca
grudnia byłyśmy „off-line”…
Szczególnie pierwsze dni za granicą
mogą być trudne. Tęsknisz za rodziną,
nie znasz miasta, ludzi, wszystko zdaje
się być nowe i przerażające. Jedyna myśl
w twojej głowie to ta, żeby jak najszybciej
wrócić do domu. Aczkolwiek z czasem zaczynasz zauważać coraz więcej plusów i
myślisz, że to chyba najlepsza rzecz, jaka
mogła cię spotkać.

Odkrywanie nowego świata

Kolonia to miasto, które słynie głównie z
monumentalnej, gotyckiej katedry. Symbole przedstawiające jej dwie wieże są
wszechobecne! Znajdziesz je na autobusach, taksówkach, produktach spożywczych, piwie, biletach, ubraniach…
dosłownie wszędzie. Sama katedra stoi
w centrum, niedaleko dworca kolejowego
oraz najdłuższej ulicy handlowej miasta.
Miasto zyskało również sławę jako centrum piwowarstwa. Znajdują się tam aż 24
browary, czyli więcej niż w jakimkolwiek
innym miejscu na świecie! Wszystkie
produkują jedyne w swoim rodzaju piwo
Kölsch. To właśnie tam przekonałyśmy
się, jak prawdziwe może być powiedzenie
– „Dzień bez Kölscha jest dniem straconym”…

Mimo, że słynny Karnawał w Kolonii odbywa się dopiero w lutym, jego rozpoczęcie przypada w zupełnie innym czasie.
Niemcy nazywają ten czas „Piątą Porą
Roku”. Wówczas przez pięć szalonych
dni miastem rządzą błazny karnawałowe,
a poprzebierane kobiety szturmują ratusz,
aby zdobyć klucze do miasta. Dokładnie
11 listopada, o godzinie 11:11 na głównym rynku Heumarkt gromadzi się kolorowy tłum przebierańców, by rozpocząć
szaloną zabawę. Kulminacją jest parada
w Szalony Poniedziałek (Rosenmontag),
kiedy to przez miasto rusza barwny i rozbawiony pochód.

Szkoła

Szkoła, do której zostałyśmy wysłane,
to prywatna Cologne Business School
(CBS). Mimo że znajduje się w Niemczech, językiem wykładowym jest angielski. Wszystkie zajęcia trwają niestety dłużej niż u nas, nawet po 4 godziny każde
i nigdy nie przepadają. Profesorowie są
przeważnie sympatyczni. Prowadzą zajęcia w sposób ciekawy, opierając swą
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wiedzę na własnych doświadczeniach,
bowiem większość z nich mieszkała i
uczyła za granicą kilka lat, najczęściej
w Stanach Zjednoczonych lub Wielkiej
Brytanii. Zdarzają się też wykładowcy lub
studenci z polskimi korzeniami. Legendą
owiane są zajęcia pana Skibickiego, na
których studenci za spóźnienie muszą
śpiewać.
Nasze zajęcia odbywały się w ramach
kierunku „International Business” i obejmowały przedmioty: International Human
Resource Management, Public Relations,
Marketing, Introduction to Consulting,
Methods of Consulting, Tourism Law oraz
German as a Foreign Language. Było to
dla nas zupełnie nowe doświadczenie,
ponieważ tylko jeden przedmiot był ściśle
związany z naszą specjalizacją tutaj w
Polsce. To jednak pozwoliło nam zdobyć
wiedzę i umiejętności, których nigdy nie
udałoby nam się zdobyć.
Na tydzień przed rozpoczęciem
semestru zorganizowano dla nas „Introduction Week”, podczas
którego
mogłyśmy
poznać naszych profesorów, uczestniczyć
w gościnnych wykładach oraz zobaczyć
uczelnię. Wtedy też
odebrałyśmy
nasze
legitymacje,
(które
jednocześnie były półrocznym biletem komunikacji miejskiej – 97€)
oraz poznałyśmy naszych Erasmusowych
przyjaciół, m. in. Silvio
ze Szwajcarii, Hugo z
Meksyku, Aidę i Elisę z
Finlandii, Annę z Rosji,
Bego i Rodrigo z Hiszpanii, Laurę i Gabora z
Węgier, Morgane i Laurent z Francji oraz
Katrin z Wenezueli.
By nasze życie na miejscu było łatwiejsze, jeszcze przed wyjazdem zostały
nam przydzielone miejscowe studentki,
tzw. buddies. Mogłyśmy do nich napisać
w razie jakichkolwiek wątpliwości czy
pytań. Ich pomoc mogłaby się przydać
na przykład przy zgłoszeniu pobytu w
biurze meldunkowym (Anmeldungsamt)
czy założeniu konta w banku, więc jeśli
nie znasz dobrze języka niemieckiego,
możesz poprosić innych studentów o
pomoc. Również z myślą o studentach
zagranicznych utworzono w CBS „CI
– Team”. Specjalnie dla nas organizowano wycieczki (m.in. do Drachenfels
czy do kolońskiego browaru), na których mieliśmy zintegrować się z naszymi
„buddies”. Niestety nigdy na nich się nie
pojawiali.

Życie studenckie

Każdy, kto był na wymianie, w pierwszej
kolejności wymienia niezapomniane imprezy w międzynarodowym towarzystwie

Zmora każdego studenta

Semestr minął bardzo szybko i sesja nadeszła, zanim zdążyłyśmy się obejrzeć. W
ciągu dwóch tygodni musiałyśmy napisać
6 egzaminów, czyli zdecydowanie więcej
niż zazwyczaj i pierwszy raz w innym języku. Zdarzyło się również, że dwa egzaminy odbyły się jednego dnia, ale dałyśmy radę. Najgorsze było oczekiwanie na
wyniki. O tym, czy zdałyśmy, dowiedziałyśmy się dopiero po 6 tygodniach, będąc
już z powrotem w Polsce, ale z całą ulgą
możemy powiedzieć – udało się!

A tak by się chciało zostać…

Beztroskie życie skończyło się wraz z nadejściem Bożego Narodzenia i, mimo że
już zaplanowaliśmy wspólne spotkanie w
Paryżu, trudno było nam się rozstać. Niektórzy postanowili zostać jeszcze parę
dni, kilka osób nawet na kolejny semestr.
Wszyscy wspólnie stwierdziliśmy, że po
Erasmusie wiele się zmieni. Na lepsze.
Dlaczego uważamy, że warto było…? Na
stypendium wyjeżdża wielu studentów z
wielu krajów, nie tylko Europy. CBS pełne
jest studentów z różnych kontynentów.
Daje to niezwykłą możliwość wymiany
doświadczeń, przełamywania stereotypów, a także poznania nowych kultur.
Musiałyśmy odnaleźć się w zupełnie nowym środowisku, nauczyć się prowadzić
życie na własny rachunek, zaczynając ze
średnią znajomością niemieckiego, po to,
by w rezultacie samodzielnie poradzić sobie z życiem codziennym i uczelnianym.
Cenne doświadczenie, które z całą pewnością będzie miało pozytywny wpływ na
naszą przyszłość.
Co pozostało z naszego Erasmusa? Setki zdjęć dokumentujących niezapomniane chwile, grupa wspaniałych przyjaciół,
wspomnienia na całe życie oraz nowe
doświadczenia. Pamiętaj – na Erasmusa
można wyjechać tylko raz! Nie przegap
swojej szansy.

WSG na stoku
Zgodnie z tradycją, co roku studenci „turystyki i rekreacji” wyjeżdżają na obóz zimowy w ramach zajęć z obozownictwa i turystyki kwalifikowanej. W tym roku również
stawiliśmy się w pensjonacie Staszelówka
w miejscowości Ząb pod Zakopanem.
Podzieleni byliśmy na grupy: trzy grupy
narciarzy początkujących, jedną zaawansowanych i grupę snowboardową. Ja,
zgodnie z moim osobistym planem, zapisałam się do grupy snowboardowej, którą
prowadził Michał Stankiewicz.
Pierwszego dnia instruktor krótko przedstawił, na czym polega snowboard, poinformował jak dbać o bezpieczeństwo
i prawidłowo zamocować buty w wiązaniach. Do tej pory wszystko wydawało się
łatwe. Chwilę później zdałam sobie sprawę, że ustanie na desce wcale nie jest
takie proste. Na szczęście już po kilkunastu minutach każdemu z nas udało się
zaliczyć pierwszy zjazd, na razie twarzą
zwróconą w kierunku stoku. I na tych ćwiczeniach spędziliśmy dalszą część dnia.
Również narciarze nie próżnowali. Wraz
ze swoimi instruktorami trenowali prawidłowe trzymanie kijków i utrzymywanie
prawidłowej postawy.
Drugiego dnia ruszyłam na stok już trochę bardziej pewna własnych możliwości
i ciekawa nowych pomysłów Michała. Nie
zawiodłam się… Obrócenie się plecami
do stoku okazało się nieco trudniejsze,
ale już niedługo wszyscy zaczęli opanowywać to zadanie, choć, jak mi się wydaje, upadków było trochę więcej niż dzień
wcześniej. To nie zniechęcało, a raczej
motywowało do dalszej nauki. Również
narciarze robili postępy i coraz śmielej
szusowali po trasie. Po obiedzie czekał
wypad do Zakopanego, a wieczorem
kulig w saniach ciągniętych przez konie,
z pochodniami przy dźwięku dzwoneczków uprzęży. Odbyło się także ognisko.
Po powrocie w ośrodku odbyła się także
impreza, która skończyła się dopiero nad
ranem. Kolejnego dnia czekała nas następna atrakcja. Dla osób pewniejszych

Anna Afek i Małgorzata Szymańska
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swoich możliwości, przygotowano
wyjazd do Małego Cichego, na inny
stok, trochę trudniejszy od „naszego”, ale za to o wiele dłuższy i szerszy. Muszę przyznać, że na górze
poczułam lekkie przerażenie. Stok
wydawał się stromy i groźny, a w
dole nie było widać końca. Samopoczucia nie poprawiła mi wspaniała
panorama Tatr. Na szczęście okazało się,
że zjazd nie jest aż tak trudny. To, co wydawało się strome, było takie tylko z początku, później robiło się łagodnie i szeroko. Wieczorem udaliśmy się do Bukowiny
Tatrzańskiej, gdzie znajdowały się termy.
Nikt chyba nie potrafił wyrazić radości…
Po kilku męczących dniach wypoczynek
w komfortowym miejscu – baseny z ciepłą
wodą, hydromasaże, zjeżdżalnie i basen z
podgrzewaną wodą na zewnątrz - był idealnym lekarstwem. Pokrzepieni pobytem
w termach w dużo lepszej kondycji mogliśmy następnego dnia, z nowymi siłami,
ruszyć na kolejny stok do Czerwiennej.
Wspaniała pogoda i świeży śnieg sprawiły, że szusowanie było niezaprzeczalną przyjemnością. Później stwierdziliśmy
zgodnie, że był to najlepszy stok.
Ostatniego dnia czekało nas zaliczenie
obozu. Wielu się go obawiało, na szczęście po raz kolejny okazało się, że zadanie jest łatwiejsze niż nam się wydawało.
Na stoku wyznaczono trasę slalomu, którą
każdy musiał pokonać w jak najlepszym
stylu. Oczywiście wszyscy dostali piątki!
Uważamy, że był to wspaniały czas spędzony z niezwykłymi ludźmi. I za to, w
imieniu swoim oraz wszystkich uczestników, dziękuję naszemu organizatorowi
Grzegorzowi Skibie, wspaniałym opiekunom i instruktorom – Maciejowi Pawlakowi, Łukaszowi Grocholskiemu, Maciejowi
Mackiewiczowi i Michałowi Stankiewiczowi, właścicielowi ośrodka - Stanisławowi
Staszelowi, obsłudze pensjonatu, panu
Januszowi, który opiekował się naszym
sprzętem, a także instruktorom ze stoku.
Było to dla nas wszystkich niesamowite
przeżycie i wielu z nas zapewne jeszcze
tam wróci w przyszłym roku.
Karolina Hanuszek
SPORT

i poznawanie ludzi z całego świata, a także liczne wycieczki. Nam udało się dotrzeć do Bonn, Düsseldorfu i Hamburga.
Nawet zwykłe wypady na miasto z przyjaciółmi wspominamy dzisiaj z uśmiechem.
Życie za granicą to także egzamin z samodzielności. Pamiętanie o tym,
kiedy trzeba zapłacić za pokój, zrobić
zakupy z odpowiednim wyprzedzeniem,
(bo w niedzielę wszystkie sklepy są jak
na złość zamknięte) czy też sprawdzić
dokładnie terminy oddania prac zaliczeniowych, to tylko niektóre z „wyzwań”, z
którymi musi się zmierzyć młody człowiek. My osobiście polecamy zaraz po
przybyciu na miejsce przejść się po
najbliższej okolicy. Sprawdzić, gdzie są
sklepy, przystanki autobusu czy metra,
najbliższa stacja benzynowa, szpital czy
apteka. Nigdy nie wiadomo, które z tych
miejsc będzie nam kiedyś potrzebne…

SPORT

Najpopularniejsi
sportowcy

W roku olimpijskim innego rozwiązania być nie mogło: w plebiscycie
Gazety Pomorskiej na najpopularniejszego sportowca najwyższe miejsca zgodnie z oczekiwaniami zajęli
nasi medaliści olimpijscy. Po raz pierwszy
w plebiscycie triumfowała kajakarka UKS
Kopernik Beata Mikołajczyk, która z Pekinu przywiozła srebrny medal. Przewaga

bydgoszczanki była bardzo duża, choć
konkurencję miała godną. Beata jest studentką III roku „turystyki i rekreacji”.
Tuż za nią w głosowaniu finiszowali wioślarze z czwórki wagi lekkiej, a wśród nich:
Łukasz Pawłowski (AZS UMK Toruń) oraz
Bartłomiej Pawełczak i Miłosz Bernatajtys
(RTW Bydgostia). Wioślarska osada ma
najwyraźniej szczęście do drugich miejsc,
bo takie też przypadło jej podczas Igrzysk
Olimpijskich. Miłosz i Bartłomiej również
studiują na naszej Uczelni.
W dziesiątce najpopularniejszych sportow-

ców regionu znaleźli się także inni obecni
i byli studenci naszej Uczelni - członkowie
wioślarskiej ósemki, a w jej składzie: Michał Stawowski z Torunia, Sebastian Kosiorek, Wojciech Gutorski, Mikołaj Burda,
Daniel Trojanowski z Bydgoszczy.
Gratulujemy sukcesu.
Szymon Nowicki

Historyczna chwila - powstał
AZS w Inowrocławiu

Akademickie Mistrzostwa Świata 2008
Potencjalnych przyszłych olimpijczyków należy upatrywać wśród medalistów akademickich mistrzostw świata. Sukcesy polskiej reprezentacji w 2008 roku mogą dobrze
wróżyć na przyszłe Igrzyska Olimpijskie, już za trzy lata, w Londynie.
Start akademickich reprezentacji Polski w AMŚ 2008 zaowocował medalami i wysokimi
miejscami. W światowej rywalizacji wzięło udział łącznie 231 studentów – sportowców.
Zmagali się w 19 dyscyplinach: badminton, biegi na orientację, brydż, jeździectwo,
kajakarstwo górskie, kajakarstwo klasyczne, karate, kolarstwo, łucznictwo, narciarstwo
wodne, piłka ręczna kobiet i mężczyzn, rugby, strzelectwo, taekwondo olimpijskie, triatlon, wioślarstwo, zapasy i żeglarstwo meczowe. 81 uczestników AMŚ w roku 2008
przyczyniło się do zdobycia 37 medali (11 złotych, 13 srebrnych i 13 brązowych). W
rankingu uczelni, których studenci zdobyli medale, na pierwszym miejscu znalazła się
AWFiS Gdańsk z dziesięcioma medalami, a na miejscach drugim i trzecim Wyższa
Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy oraz AWF Gorzów Wielkopolski (po 9 medali). Bezapelacyjnie polscy studenci – sportowcy potwierdzili supremację w sportach wodnych:
w kajakarstwie klasycznym (11 medali) i wioślarstwie (10), gdzie również WSG miało
swoich medalistów. Cieszyły sukcesy akademików w sportach indywidualnych: w zapasach i podnoszeniu ciężarów. W tej drugiej dyscyplinie o tyle istotne, że był to nasz
debiut w zawodach.
Pierwszy raz FISU
(Światowa Federacja Sportu Uniwersyteckiego) wprowadziła ciężary do
kalendarza rywalizacji studenckiej.
Nasi
sportowcy
akademiccy zdobyli w Turcji trzy medale. Z brązowym
krążkiem wrócił do
kraju student I roku
Wyższej
Szkoły
Gospodarki w Bydgoszczy - Adrian
Zieliński.
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Z inicjatywy studentów Wydziału Zamiejscowego WSG w Inowrocławiu powołano do życia sekcje Akademickiego
Związku Sportowego. Jeszcze nigdy w
tym mieście nie działała żadna jednostka z logo AZS.
Rozpoczęły się już zajęcia w sekcjach:
pływackiej (zajęcia prowadzi Wojciech
Pawlak, instruktor ratownictwa i pływania), koszykówki (trener Siergiej Żełudok), turystycznej (organizującej spływy
kajakowe, biwaki i wycieczki górskie)
oraz fitness (zajęcia pod kierunkiem Elżbiety Andrzejewskiej).
Liczymy, że sekcje sportowe naszego
Wydziału Zamiejscowego będą się prężnie rozwijać, a niebawem powstaną kolejne. A może studenci z Inowrocławia
spróbują swoich sił w rozgrywkach amatorskich lub akademickich? Wszystko
przed nimi…

Udany debiut w łucznictwie
Reprezentant Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Wojciech Pater zdobył brązowy medal w rywalizacji drużynowej i zajął indywidualnie 9. miejsce w
zawodach II Pucharu Polski ZG AZS w
łucznictwie we Wrocławiu.
Występ naszego reprezentanta można uznać za bardzo udany, zważywszy
wysoki poziom zawodów z udziałem
czołówki polskich łuczników z kadry
olimpijskiej (Tomasz Przepióra i Maciej
Huszcz) oraz kadry Polski (Konrad Przesmycki i Adam Baś). Wojtek jest pierwszym zawodnikiem, który zdobył medal
w łucznictwie dla naszej Uczelni.

KALENDARIUM

Filmowe oblicza polityki
16 grudnia 2008

„Znak-Symbol-Alegoria
12-13 grudnia 2008

Dyskusyjny Klub Reportażu i Dokumentu zaprosił nas na projekcję filmu „Zabić
Papałę”, połączoną ze spotkaniem z reżyserem Sylwestrem Latkowskim. Jego
kontrowersyjny i pełen zaskakujących
faktów film powstał po wieloletnim dziennikarskim śledztwie, które wykazało nieporadność polskich organów ścigania i
wymiaru sprawiedliwości.

Studenckie koła naukowe UMK i WSG
zorganizowały ogólnopolską konferencję naukową „Znak-Symbol-Alegoria.
Znaczenia w sztuce i znaczenia sztuki”,
której towarzyszyła wystawa, przygotowana przez Studenckie Koło Plastyczne
pod kierunkiem Marty Rosenthal-Sikory.
Konferencję, inaugurującą współpracę
kół obydwu uczelni, poprzedziło podpisanie porozumienia pomiędzy Studenckim
Kołem Naukowym Historii Sztuki i Kultury
UMK oraz Studenckimi Kołami Naukowymi WSG: kulturoznawczym, filozoficznym
i plastycznym. Jak mówią studenci, stworzona przez nich przestrzeń aktywności
studenckiej jest otwarta na kolejne propozycje współpracy. Celem porozumienia
jest utworzenie szerokiego forum współpracy naukowej studentów z uczelni północnej Polski.
4. urodziny Muzeum Fotografii
15 grudnia 2008
Muzeum Fotografii to wyjątkowa placówka kulturalna. Wyjątkowa, bo łączy tradycję z nowoczesnością, a poza tym skupia
wszystkie generacje miłośników sztuki fotograficznej. Czwarta rocznica powstania
Muzeum była dla nich okazją do spotkania, które uświetniła urodzinowa wystawa
fotograficzna oraz koncert karnawałowy z
muzyką graną na żywo.
Pomorze – kurs na równość
15 grudnia 2008
Fundacja Przestrzenie Dialogu oraz WSG
były organizatorami konferencji „Pomorze
– kurs na równość” z udziałem przedstawicieli mediów, organizacji pozarządowych oraz polityków. Konferencja poświęcona była zagadnieniom: równości w
praktyce lokalnej i regionalnej, związkom
ekonomii i równości, prawom kobiet oraz
roli polityków i sektora pozarządowego
w wyrównywaniu szans dla wszystkich.
Z dużym zainteresowaniem spotkało się
wystąpienie Kazimiery Szczuki, krytyka
literatury i działaczki ruchów kobiecych.
Bydgoski sąd nad własnością
15-16 grudnia 2008
W ramach projektu „Bydgoski sąd nad
własnością” pod patronatem Ministra
Skarbu Państwa, Aleksandra Grada w
WSG odbyły się wykłady: dr. Michała
Włodarczyka nt. „Człowiek i jego poczucie
własności” oraz ks. Tomasza Dostatniego
pt. „Własność w religiach uniwersalistycznych”. Projekt ma na celu pogłębienie
wiedzy o własności prywatnej oraz wykazanie znaczenia i pozytywnych aspektów
prywatyzacji.

XMAS VOCABULARY QUIZ
16 grudnia 2008
Zwyczaje i tradycje związane ze świętem
Bożego Narodzenia były tematem konkursu anglojęzycznego, zorganizowanego przez Studium Języków Obcych. O
palmę pierwszeństwa i nagrody ubiegały
się dwuosobowe zespoły naszych studentów.
Pustynie i wyspy świata
16 grudnia 2008 / 13 stycznia 2009
W cyklu „Krajobrazy i zjawiska przyrodnicze świata” prof. Zdzisław Preisner wygłosił kolejne wykłady, poświęcone tematom:
„Pustynie świata” oraz „Wyspy świata”.
Spotkania skrojone na miarę
17 grudnia 2008
W ramach projektu „Przedsiębiorczość
akademicka – skuteczny transfer wiedzy”, realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy oraz
WSG odbyły się „Spotkania skrojone na
miarę”, w których wzięły udział firmy sektora turystycznego. W programie znalazły
się m.in.: prezentacja możliwości pozyskiwania funduszy unijnych dla branży
turystycznej oraz ofert badań w zakresie
inwestycji turystycznych, hotelarskich,
rekreacyjnych itp., spotkania branżowe
oraz seminarium w cyklu „Biznes i Gospodarka”, poświęcone tematowi „Korzyści z wdrożenia systemów zarządzania
bezpieczeństwem żywności (ISO 22000,
HACCP)”.

łeczność. Jak co roku opłatkiem dzielili
się studenci, pracownicy i mieszkańcy sąsiadujących z Uczelnią ulic.
Teatryści
10 stycznia 2009
Na długo pozostanie w pamięci spektakl
wspieranego przez APK WSG Teatru
Studenckiego „Teatryści”, jaki odbył się
na kilku kondygnacjach kamienicy przy
ul. Gdańskiej w Bydgoszczy. Młodzi artyści wystawili sztukę „Moja wątroba jest
bez sensu albo zagłada ludu”, w której
ukazywali relacje pomiędzy ludźmi z
różnych warstw społecznych i tkwiące w
każdym z nas zło.
Koncert kolęd u Jezuitów
18 stycznia 2009
Chór Akademicki WSG, uświetniający
wszystkie uroczystości naszej Uczelni, daje się poznać również szerszej
publiczności. Ostatnio zaprezentował
wspaniały koncert kolęd w kościele O.O.
Jezuitów w Bydgoszczy.
VIA-ARCHITEKTURA-URBANIZM-SZTUKA
19 stycznia 2009

„Grupa Skromna” WSG
17 grudnia 2008
„Grupa Skromna” to kabaret studentów
I roku kulturoznawstwa WSG, którzy wystąpili z premierowym przedstawieniem
„Sąd nad Świętym Mikołajem”. Snując
opowieść o świątecznych przygotowaniach i historii świętego Mikołaja, przypominali nam o najcenniejszych aspektach
Świąt Bożego Narodzenia.
Wigilia w WSG
17-18-19 grudnia 2008
Tradycją Uczelni są spotkania wigilijne,
które w ciepłej, rodzinnej atmosferze przy
dźwiękach kolęd jednoczą naszą spo25

Pod tytułem „Via - architektura - urbanizm - studia” ukazała się kolejna publikacja pod redakcją prof. dr. hab. Lecha
Zimowskiego, Dyrektora Założyciela Instytutu Architektury i Urbanistyki WSG, w
której przedstawiono wybrane zagadnienia i autorskie dokonania w edukacyjnej
tematyce rozwoju cywilizacji, urbanizacji
oraz techniki. Publikacja była promowana podczas zorganizowanej przez
Instytut IV Konferencji Dydaktyczno-Naukowej, poświęconej wykładniom i zastosowaniom badawczym, modelowym
i projektowym na kierunku „architektura
i urbanistyka”.

Wybory do Parlamentu Europejskiego
w …WSG
21 stycznia 2009

Była to oczywiście symulacja wyborów,
zorganizowana przez Polską Fundację im.
Roberta Schumana, Parlament Europejski
i Fundację Konrada Adenauera. Bydgoskim partnerem wydarzenia był Ośrodek
Komisji Europejskiej Europe Direct przy
WSG.
Uczestnicy symulacji – jako mieszkańcy
Parlamentowa – otrzymali losowo role
członków komisji wyborczej, komitetów
wyborczych lub przedstawicieli mediów, by
wpływać na przebieg kampanii wyborczej.
Następnie, już jako bezstronni mieszkańcy,
przystąpili do głosowania. Akcja odbywała
się zgodnie z zasadą neutralności politycznej i miała edukacyjny charakter.

Jak promować Koronowo?
4 lutego 2009

Pieśni i romanse
28 stycznia 2009

W Urzędzie Miasta Koronowa odbyło się
spotkanie z udziałem samorządowców,
przedstawicieli WSG oraz Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, poświęcone promocji Koronowa i jego walorów turystycznych. Podstawę do dyskusji stanowiły
wyniki badań, przeprowadzonych latem
ub. roku przez Pracownię Analiz Społecznych i Rynkowych WSG oraz BYLOT.
Gdy Szkoła Języków Obcych WSG zaprasza na spotkanie, wiadomo, że będzie
dobra zabawa. Nie zawiodła i tym razem.
Wieczór z piosenką rosyjską „Pieśni i
romanse” zgromadził tak wielu uczestników, że zabrakło dla wszystkich miejsc
siedzących. Szerzej str. 20
Gra w przedsiębiorstwo – Junior Cup
30 stycznia 2008

Bezpieczeństwo handlu międzynarodowego
26 stycznia 2009
Katedra Transportu, Spedycji i Logistyki
WSG zorganizowała seminarium naukowe „Transatlantycka inicjatywa globalnego
bezpieczeństwa handlu międzynarodowego”. W programie znalazły się m.in.: wykład prof. dr. inż. A. Rucińskiego z University of New Hampshire z USA nt. „Kierunki
i perspektywy rozwoju ekonomii i informatyki w kontekście globalnych systemów
bezpieczeństwa handlu międzynarodowego” oraz wystąpienie prof. dr. inż. Janusza
Łacnego z naszej Uczelni, poświęcone internacjonalizacji zasad wdrożenia globalnego systemu bezpieczeństwa łańcuchów
dostaw.

Mają studenci swoją Grę w przedsiębiorstwo, dlaczego nie mieliby jej licealiści?
Na naszej Uczelni odbyła się pierwsza
edycja „Gry w przedsiębiorstwo – Junior
Cup” z udziałem uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego. Trzyosobowe zespoły
prowadziły wirtualną działalność gospodarczą jako przedsiębiorstwo „Start Up”.
Pierwsze miejsce zdobyli ex aequo licealiści z I LO w Bydgoszczy oraz V LO w
Toruniu.

Zaczynam dobrze fotografować
26 stycznia 2009

Wspaniały koncert kolęd zorganizowała Akademicka Przestrzeń Kulturalna,
zapraszając do udziału w nim zespoły:
„Niedzielne Granie” i „Hołd” z Bazyliki Św.
Wincentego a Paulo, oraz „Scherzo” z VI
LO w Bydgoszczy.

Stowarzyszenie „Juvenkracja”, wydawca
„Regional Geographic” we współpracy z
Muzeum Fotografii WSG przeprowadziły
praktyczny kurs dla niezaawansowanych
amatorów sztuki fotograficznej. Uczestnicy
poznawali tajemnice fotografii, uczyli się
kompozycji i kadrowania, obróbki cyfrowej
zdjęć, wykonywania portretów itp.
Filmowe oblicze …tańca
27 stycznia 2009
To kolejny cykl Akademickiego Klubu Filmowego, który zainaugurowała projekcja
epopei muzycznej „Cafe de los maestros”
Miguela Kohana.

Energia kontrolowana
5 lutego 2009

Kolędowanie w APK
1 lutego 2009

Filmowe oblicza …miłości
3 lutego 2009
Tym razem miłość była tematem cyklu,
zaproponowanego przez Akademicki Klub Filmowy. W programie znalazły
się filmy: „Kobiety na skraju załamania
nerwowego” Pedro Almodóvara, „Rendez-vous” Marcina Jarosa-Krawczyka,
„I nie opuszczę cię aż do śmierci” Macieja Adamka oraz „Pan Hire” Patrice’a
Leconte.
26

Firma PROMAR oraz WSG były organizatorami półfinału konkursu „Energia
kontrolowana”, w którym wzięło udział
57 maturzystów z 15 szkół województwa
kujawsko-pomorskiego. Konkurs ma na
celu promowanie zagadnień związanych
z ochroną środowiska, wykorzystaniem
alternatywnych źródeł energii oraz kontrolowaniem jej zużycia. W marcu odbędzie
się finał konkursu.
Never seen in Bydgoszcz
6-8 lutego 2009
APK WSG oraz Magazyn Moment zaprosiły nas na II edycję przeglądu filmowego
“Never seen in Bydgoszcz”. Dla kinomanów to prawdziwa okazja obejrzenia niepokazywanych dotąd w mieście najlepszych produkcji filmowych.
Spotkanie z Afryką
9 lutego 2009
W WSG odbyło się spotkanie z Leszkiem
Zagłobą, podróżnikiem, który opowiadał
o swoim pobycie w Afryce, prezentując
bogatą kolekcję zdjęć. Spotkanie zorganizowało Koło PTTK Pracowników Oświaty
„TWAT”.
Miłość a ideologia konsumpcji
10 lutego 2009
Miłości we współczesnym świecie w odniesieniu do ideologii konsumpcji poświęcone było spotkanie, które poprowadził
Karol Zamojski z Instytutu Kulturoznawstwa i Filozofii WSG. Punkt wyjścia do
dyskusji stanowiła zaprezentowana przez
niego refleksja Zygmunta Baumana, wybitnego filozofa i socjologa na temat strategii bycia razem i miłości we współczesnym świecie.

Gala Sportu AZS
11 lutego 2009

Chyba nigdy jeszcze w jednym miejscu nie
spotkało się tylu utytułowanych sportowców WSG – medalistów i mistrzów różnego
szczebla! Gala Sportu AZS, zorganizowana przez Klub Uczelniany AZS przy WSG z
okazji 10-lecia WSG i 100-lecia AZS, zgromadziła ponadto wszystkich sympatyków i
przyjaciół sportu akademickiego. A było co
świętować, ponieważ ubiegły rok był wyjątkowo pomyślny dla naszych usportowionych studentów.

rium Kompetencji Biznesowych EBC*L w
Padeborn w Niemczech.

łalność Ośrodka Instytutu Piaget w Polsce.
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Muzyczny atak APK
22 lutego 2009

Prezydent Wrocławia w WSG
3 marca 2009

Z okazji 10. urodzin Uczelni Akademicka
Przestrzeń Kulturalna przygotowała „zmasowaną muzyczną ofensywę” na bydgoskie, i nie tylko, kluby. Pierwszy atak miał
miejsce w pubie „Zamek”, gdzie odbył się
„Wieczorek Średniowieczny”, zorganizowany przez bractwo rycerskie „Chorągiew
Piesza Grodu Bydgoskiego Biały Gryf”.
Wieczorek ów został wzbogacony występem folkowego zespołu „White Garden”.
Gościnne wykłady prof. Nechvala
24-26 lutego 2009

Filmowe oblicza …historii
3 marca 2009

Walentynkowe warsztaty fotograficzne
14 lutego 2009
Po raz trzeci już Muzeum Fotografii zorganizowało warsztaty dla miłośników lustrzanych aparatów cyfrowych, podczas
których zaprezentowane zostały nowe
aparaty i obiektywy, a ponadto uczestnicy
uczyli się wykonywania portretów. Najciekawsze zdjęcia wykonane podczas warsztatów wezmą udział w przyszłych konkursach fotografii.
EBC*L w WSG
18 lutego 2009

Certyfikat EBC*L czyli Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych to bezterminowe świadectwo, potwierdzające
wiedzę ekonomiczną, a także pośrednio
zaangażowanie, motywację i chęć podnoszenia swoich kwalifikacji. Zagadnieniom
związanym z przyznawaniem certyfikatu
poświęcone było seminarium z cyklu „Biznes i gospodarka”, które zorganizowało
Centrum Kształcenia Podyplomowego i
Szkoleń WSG wraz z Krajowym Reprezentantem EBC*L w Polsce. Obradom
przewodniczył prof. dr hab. Józef Dziechciarz, dziekan Wydziału Zarządzania i
Informatyki oraz prorektor ds. rozwoju i
współpracy z zagranicą Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu.
Prof. Dziechciarz jest przewodniczącym
Komisji Egzaminacyjnej EBC*L w Polsce
oraz przedstawicielem Polski w Kurato-

Na zaproszenie WSG oraz Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria” gościł na
Uczelni dr Rafał Dutkiewicz, prezydent
Wrocławia. Wygłosił on wykład pt. „Budowanie społeczeństwa obywatelskiego”.

Centrum Współpracy z Zagranicą oraz
Katedra Transportu, Spedycji i Logistyki
WSG zaprosiły nas na cykl gościnnych
wykładów prof. Konstantina Nechvala z
Transport and Telecommunication Institute
Riga na Łotwie. Wykłady poświęcone były
tematyce: „Optimisation methods and reliability in transport applications”.
Struktura miasta
26 lutego 2009

To kolejny cykl tematyczny, zainaugurowany przez Dyskusyjny Klub Reportażu
i Dokumentu, który zaprosił studentów i
młodzież licealną na projekcje filmów fabularnych i dokumentalnych, połączonych
z dyskusją na tematy historyczne.
Ateisty portret własny
5 marca 2009
Kujawsko-pomorski oddział Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów oraz Akademickie Laboratorium Filozofii Kultury WSG
zaprosiły nas na „Ateisty portret własny –
wieczór z Andrzejem Koraszewskim”. Gość
spotkania jest publicystą i pisarzem, byłym
dziennikarzem BBC, publicystą paryskiej
„Kultury”, a obecnie zastępcą redaktora naczelnego portalu Racjonalista.pl. Uczestnicy wieczoru wzięli udział w dyskusji na
temat światopoglądu racjonalistycznego.
Zapoznali się także z najnowszą książką
A. Koraszewskiego „I z wichru odezwał się
Pan, Darwin czuj się odwołany”.

Pomyślna ocena
„architektury i urbanistyki”
Projekty wykonane przez studentów „architektury i urbanistyki” zaprezentowane
zostały na wystawie pn. „Struktura miasta”, którą zorganizowała Galeria Debiut.
Wśród prac znalazły się zarówno duże
opracowania przestrzenne, jak i projekty mebli miejskich – ławek, kładek przez
Brdę, przystanków tramwajowych, które,
zdaniem Roberta Łucki, Architekta Miasta
Bydgoszczy, mogą w przyszłości znacząco
wzbogacić jakość bydgoskiej przestrzeni.
Instytut Piaget ma siedzibę w Polsce
2 marca 2009
Uroczyste otwarcie z udziałem władz portugalskiego Instituto Piaget, WSG oraz
miasta Międzychodu zainaugurowało dzia27

Wizytacja ekspertów Państwowej Komisji Akredytacyjnej przyniosła kolejną
pozytywną ocenę jakości kształcenia
na naszej Uczelni. Tym razem kierunek
„architektura i urbanistyka”, prowadzony
na Wydziale Technologicznym Wyższej
Szkoły Gospodarki, otrzymał pozytywną
ocenę jakości kształcenia, wydaną przez
zespół oceniający Państwowej Komisji
Akredytacyjnej. W Uchwale nr 143/2009
z dnia 5 marca 2009 roku czytamy między innym: „Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne do prowadzenia studiów pierwszego
stopnia na kierunku „architektura i urbanistyka”. Poziom prowadzonych studiów
odpowiada podstawowym kryteriom jakościowym”.

