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NASZE DZIESIĘCIOLECIE
Szanowni Goście,
Drodzy i Szanowni Założyciele Uczelni, pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Dzisiejsze Święto wieńczy w sposób symboliczny pierwsze 10 lat działalności Wyższej
Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
Jubileusz jest zwykle okazją do podsumowań,
momentem, który skłania do spojrzenia w przeszłość, do oceny stanu obecnego, a także do
refleksji nakreślającej perspektywy rozwojowe.
Rozpocznę od krótkiej oceny minionego dziesięciolecia. Można z dumą stwierdzić, że nie
zmarnowaliśmy tych lat. Warto dla ich podsumowania wykorzystać dwa pojęcia, które określają zmiany: wzrost i rozwój. Ten pierwszy
termin oznacza zwiększanie się istniejących
zasobów kapitału, pracy, środków, i zwykle jest
mierzony za pomocą mierników ilościowych.
Ten drugi odnosi się do zmian strukturalnych
i jakościowych. Oba terminy są przydatne do
opisu dynamiki naszej Uczelni. Z pewnością
wyróżnikiem Wyższej Szkoły Gospodarki jest
znaczący wzrost zasobów i środków w minionym dziesięcioleciu. Warto przypomnieć, że
naszą działalność w roku akademickim 1999/
2000 rozpoczynaliśmy w jednym budynku, z
jednym kierunkiem, jedną specjalnością i grupą kilkuset studentów.
Dzisiaj kształcimy ponad 6,5 tys. studentów na
14 kierunkach i ponad 50 specjalnościach, zatrudniamy 450 nauczycieli akademickich, pracujemy w 14 budynkach.
Jednocześnie w okresie tym następowały
zmiany strukturalne i jakościowe. Zaczynaliśmy funkcjonowanie pod nazwą Wyższej Pomorskiej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, założonej przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo
KOLFER, wpisanej do rejestru szkół wyższych
w dniu 17 marca 1999 r. Te początki Uczelni,
śmiało zarysowane przez Założycieli stworzyły
dogodną perspektywę. Okazało się, że kształcenie w zakresie turystyki dało nam trwałe
podstawy rozwoju, pozwoliło na rozbudowę
Uczelni, stworzyło silny impuls, który umożliwił
zmiany jakościowe i strukturalne.
W sposób symboliczny wyraża to zmiana nazwy Uczelni na Wyższą Szkołę Gospodarki,
datowana na dzień 1 stycznia 2005 r. Sądzę,
że nazwa ta najlepiej wyraża dzisiejszy charakter i rangę Uczelni. Po dziesięciu latach stała
się ona znaczącym składnikiem krajowego
systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, zauważalnym i cenionym w kraju i za granicą,
stała się Uczelnią, która cieszy się znacznym
uznaniem środowisk akademickich i kulturalnych regionu i miasta oraz dużym zainteresowaniem młodzieży, co znajduje swój wyraz w
corocznej rekrutacji.
Uczelnia wrosła w krajowe środowisko akademickie, zintegrowała się z otoczeniem, stała się miejscem wielu wydarzeń naukowych
i społeczno–kulturalnych. Śmiem twierdzić,
mając na uwadze nasze silne związki z otoczeniem społeczno–kulturalnym i praktyką
gospodarczą, że Wyższa Szkoła Gospodarki
pełni obecnie w regionie funkcję uniwersytetu
techniczno–ekonomicznego.
Wraz z rozszerzaniem oferty edukacyjnej następowała rozbudowa struktury Uczelni – z
uczelni jednowydziałowej w jednostkę składającą się z pięciu wydziałów, w tym dwóch zamiejscowych. Powstały nowe instytuty, zakłady naukowo–badawcze, nastąpiły znaczące
zmiany jakościowe w kadrze nauczycieli akademickich.
W gronie 450 nauczycieli znajduje się dziś 29

profesorów tytularnych, 32 doktorów habilitowanych i 158 doktorów.
Powstał rozległy kampus uczelniany, obejmujący obecnie 14 budynków, położony w malowniczym zakątku Brdy. Warto podkreślić, że jest
to znamienny przykład rewitalizacji terenów
poprzemysłowych, w wyniku lokalizacji na tym
obszarze funkcji wyższego rzędu – szkolnictwa, nauki i kultury, powstał nowy, dynamicznie
rozwijający się fragment przestrzeni miejskiej
Bydgoszczy. Mam nadzieję, że efekty te doceniane są przez władze miasta Bydgoszczy, które obserwując z uwagą rozwój naszej Uczelni
będą miały w pamięci jej zasługi dla rozwoju
miasta i regionu.
Szanowni Państwo,
Dynamiczny rozwój naszej Uczelni nie byłby
możliwy bez śmiałej i twórczej wizji Założycieli
Uczelni, Pani Dyrektor Generalnej Małgorzaty
Szymańskiej-Sikory i Pana Kanclerza Krzysztofa Sikory. Ich konsekwencja i rozmach w
realizacji tej wizji dały znakomite rezultaty w
postaci doskonale funkcjonującej Uczelni, wyposażonej w nowoczesną bazę dydaktyczną i
badawczą, zatrudniającej wytrawną kadrę nauczycieli akademickich z wieloletnim doświadczeniem akademickim i zawodowym.
Niech mi będzie wolno w imieniu całej społeczności pracowników i studentów Wyższej Szkoły Gospodarki oraz własnym wyrazić uznanie
dla wybitnych osiągnięć Założycieli w zakresie
rozwoju szkolnictwa wyższego w naszym kraju, a jednocześnie szczerze życzyć dalszych
lat owocnej działalności, znakomitego zdrowia,
wielu sukcesów i wszelkiej pomyślności.
Szanowni Państwo,
Kształcenie jest i będzie podstawowym działaniem naszej Uczelni. Zgodnie z ustawą „Prawo o
szkolnictwie wyższym” i statutem Wyższej Szkoły Gospodarki zwracamy szczególna uwagę:
1) na kształcenie studentów w celu przygotowania ich do pracy zawodowej, zdobywania i
uzyskiwania wiedzy,
2) na wychowanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, na umacnianie zasad demokracji i poszanowanie
praw człowieka,
3) na upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć
nauki, kultury i techniki.
Ważnym elementem naszej działalności jest
stałe dążenie do poprawy jakości kształcenia.
Efektem tych działań są pozytywne oceny jakości kształcenia na kierunkach kształcenia
wizytowanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną.
Mam zaszczyt poinformować, że w dniu dzisiejszym, szczególnie uroczystym dla całej
Uczelni, nadeszła radosna wiadomość w postaci Uchwały Prezydium Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dającej nam pozytywną ocenę
jakości kształcenia na kierunku „ turystyka i rekreacja” prowadzonym na Wydziale Turystyki i
Geografii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz w Zamiejscowym Ośrodku
Dydaktycznym tego Wydziału w Ełku na poziomie studiów pierwszego stopnia.
Szanowni Państwo,
Rola Uczelni nie ogranicza się wyłącznie do
przekazywania wiedzy i kształcenia specjalistów poszczególnych dyscyplin naukowych.
Każda uczelnia spełnia bowiem równocześnie
żywotną funkcję formowania ludzi kompetentnych, a jednocześnie otwartych na dialog z
innymi ludźmi, innymi kulturami, innymi reli3

giami. Jan Paweł II w słowach skierowanych
do nauczycieli akademickich mówił: „Nauczyciel akademicki jest mistrzem, nie przekazuje
wiedzy tak, jakby to był przedmiot codziennego użytku i dobro konsumpcyjne, lecz przede
wszystkim nawiązuje relację nacechowaną
mądrością i to mądrość ta staje się słowem
życia. Wykładowca uczy, czyli zgodnie z pierwotnym znaczeniem tego słowa wnosi istotny
wkład w budowanie osobowości. Wychowuje, czyli w myśl starożytnej koncepcji sokratycznej, pomaga odkryć i rozwinąć zdolności
każdej osoby. Szkoła wyższa jako universitas
magistrorum et scolarium nie tylko z nazwy, ale
także z najgłębszej swej istoty powołana jest,
aby kształtować wartości humanistyczne skupiane wokół człowieka i jego niezbywalnych
praw, wokół prawidłowych relacji między jednostką ludzką, społeczeństwem i państwem.
Ważnym elementem naszej działalności są
badania naukowe, przede wszystkim te, które
związane są tematycznie z prowadzonymi kierunkami studiów. Twórcza działalność dydaktyczna w szkole wyższej powinna opierać się
na działaniach poznawczych, z których nauczyciel akademicki czerpie nowe idee i pomysły,
interpretację i wyjaśnienia, dzięki nim zdobywa
nową wiedzę.
Sądzę, że wyróżnikiem naszej Uczelni w skali
krajowej i nie tylko są lub mogą się stać w najbliższej przyszłości:
1) badania z zakresu rewitalizacji terenów
poprzemysłowych w Europie Środkowo–Wschodniej,
2) studia z metodologii geografii,
3) studia dotyczące jakości życia,
4) studia poświęcone problematyce tożsamości
narodowej i regionalnej,
5) studia nad krajobrazem kulturowym regionów Polski,
6) badania dotyczące obrazów metropolitarnych kraju, w tym zwłaszcza bydgosko–toruńskiego obszaru metropolitarnego.
Szanowni Państwo,
Kończąc moje wystąpienie, pragnę jeszcze
raz stwierdzić, że nie zmarnowaliśmy tych 10
lat. Początki naszej działalności nie były łatwe
– pamiętają to ci z Państwa, którzy pracują na
Uczelni od początku. Pamiętamy, że musieliśmy
przełamywać opór nie tylko materii, ale również
ducha, walczyć z negatywnymi stereotypami dotyczącymi uczelni niepaństwowych. Dzisiaj nasza sytuacja jest inna. Mając na uwadze nasze
osiągnięcia i dobre tradycje, powinniśmy działać
według zasady „ciągłość, która nie wyklucza nowości”. Oznacza to continuum naszej działalności, zakładające utrwalanie i wzmacnianie atutów
naszej Uczelni z jednoczesnym wybieganiem
myślą w przód, antycypowaniem pomysłów i idei
szkolnictwa wyższego XXI wieku.
Hasłem naczelnym tegorocznych obchodów
Święta Uczelni jest „Przedsiębiorczość w społeczeństwie opartym na wiedzy”. Tak jak kapitał rzeczowy był w przeszłości podstawowym
czynnikiem rozwoju, tak w końcu XX i na początku XXI wieku tym czynnikiem stał się kapitał intelektualny.
To wiedza, umiejętności, zaradność i przedsiębiorczość ludzi stają się głównymi czynnikami rozwoju świata. Sadzę, że nasza 10-letnia
działalność wpisuje się doskonale w te wyzwania XXI wieku. Mamy też nakreśloną wizję
rozwoju, która pozwala z nadzieją patrzeć w
przyszłość naszej Uczelni.
					
prof. dr hab. Wiesław Maik
Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki

NASZE DZIESIĘCIOLECIE
„Wiele dziś mówimy z okazji jubileuszu o Wyższej Szkole
Gospodarki – o jej misji, kształceniu studentów, o dorobku
i planach na przyszłość. Za tym wszystkim kryją się ludzie
– pracownicy i studenci. To ich działania składają się na
wizerunek Uczelni i jej osiągnięcia. Chciałabym mocno
podkreślić – to, jaka dzisiaj jest WSG, to Wasza zasługa
i Wasz wkład w jej dorobek. Wasza praca i zaangażowanie.
Na początku była nas garstka – i pracowników, i studentów. Łatwo było poczuć się jedną rodziną. Rodziną, w
której wszyscy się znają i w której – tak się szczęśliwie
złożyło – wszyscy się lubią. Myślę, że dziś jest podobnie.
Uczelnia bardzo się rozrosła, z każdym rokiem przybywało i studentów, i pracowników, ale nowi przybysze bardzo szybko aklimatyzowali się w naszym gronie. Rodzina
znacznie się powiększyła i bardzo na tym zyskała. Każdy
jej członek wniósł bogatą osobowość, nowe doświadczenia i kompetencje.
Dziś ze szczególnym wzruszeniem myślę o tych, którzy
od początku byli z nami i współtworzyli Uczelnię. To oni
stanowią jej mocny trzon i to dzięki nim w dużej mierze
możliwy był rozwój WSG. Chciałabym teraz właśnie podziękować im za zaangażowanie i za wsparcie, którego
nam udzielali. Bez Was na pewno nie byłoby Uczelni takiej, jaka jest obecnie”.
doc. Małgorzata Szymańska-Sikora,
Dyrektor Generalna WSG

„WSG jest widocznym znakiem pozytywnej transformacji
w ciągu ostatnich 20 lat. Uczelnia jest dobrym przykładem, pokazującym, że przy dobrych gospodarzach – dobrych założycielach i dobrej kadrze naukowej - można
podejmować wielkie wyzwania i zmieniać rzeczywistość
w zaskakujący sposób.
Z waszej historii mogłem wyczytać nie tylko osiągnięcia
na polu naukowym, edukacyjnym, ale również na polu
sportowym. Budujecie pełne, soczyste osobowości. A ludzie, którzy mają pasję, którzy potrafią także zajmować
się sportem, potrafią wygrywać. W działalności gospodarczej, biznesowej też na pewno dobrze sobie poradzą.
Waldemar Pawlak,
Wicepremier, Minister Gospodarki
„Proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji święta powołania Uczelni. Bydgoska WSG, mając zaledwie dziesięcioletnią historię, może się dziś poszczycić niemałym
dorobkiem. Jej atuty to stałe dopasowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, rozwijanie kontaktów
międzynarodowych, rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej, a także – co zasługuje na szczególne podkreślenie – działania na rzecz społeczności lokalnej, Bydgoszczy i regionu”.
prof. Barbara Kudrycka,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Z okazji Jubileuszu...
W 2006 roku społeczności akademickiej naszej Uczelni zaproponowaliśmy
dwie idee dla rozwoju i zarządzania
WSG. Pierwsza dotyczyła koncepcji
tworzenia Uniwersytetu przedsiębiorczości. Uczelni opartej na trzech filarach: badaniach naukowych, kształceniu studentów i kadr dla gospodarki
oraz przedsiębiorczym działaniu instytucji i firm WSG.
Druga zaproponowana idea odnosiła
się do sposobu zarządzania Uczelnią
jako organizacją uczącą się (learning
organisation). WSG jako organizacja
ucząca się to przede wszystkim: zespołowe uczenie się (zespołowe działanie), konsekwentne stosowanie myślenia systemowego, kształtowanie
modeli myślowych naszych pracowników, stworzenie warunków dla mistrzostwa osobistego (kształtowanie
świadomości), wspólna wizja rozwoju
(zrozumiała i akceptowana przez pracowników).
Realizacja idei Uniwersytetu Przedsiębiorczości daje szanse rozwoju takich
uczelni jak Wyższa Szkoła Gospodarki, nawet w tak trudnym otoczeniu
systemu szkolnictwa wyższego, jakie
mają niepaństwowe uczelnie w Polsce. Każdy z trzech filarów ma służyć
zwiększeniu budżetu Uczelni z wszelkich możliwych źródeł (naukowych
grantów krajowych, europejskich i

światowych, czesnego za dydaktykę
i szkolenia, wsparcia partnerów prywatnych i publicznych oraz zysków z
przedsiębiorczego działania). Tak gromadzone fundusze pozwolą na utrzymanie niezbędnej autonomii środowiska akademickiego, ale również silnie
sprzęgają Uczelnię z możliwościami i
potrzebami miasta i regionu, w którym
funkcjonuje.
Uniwersytet Przedsiębiorczości to
uczelnia z dobrze ukształtowanymi i
skutecznymi instytucjami, pozwalającymi najlepiej wykorzystać talenty
swoich pracowników, tworzyć im jak
najlepsze warunki do rozwoju i godnego zarobku dla każdego, budując
sprawne instytucje na mocnym fundamencie Dekalogu.
Idea Uniwersytetu Przedsiębiorczości
dla WSG tym szybciej się zrealizuje,
im intensywniej WSG będzie współpracowała z uczelniami utworzonej w
2008 roku Unii Akademickiej (UA).
UA jako związek uczelni z Gdańska,
Białegostoku, Lublina, Nowego Sącza, Wrocławia, Poznania, Szczecina,
Łodzi, Warszawy, Kielc i Bydgoszczy
może znakomicie uzupełnić i rozwinąć wszystkie te obszary, które samodzielnie z wielkim trudem i kosztami
powstawałyby w naszej Uczelni.
W najbliższym czasie w UA chcielibyśmy stworzyć większą i lepszą ofertę
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dydaktyczną poprzez wymianę kadry
akademickiej, prowadzić ambitniejsze
i efektywne badania naukowe, tworząc warunki do wymiany najlepszych
studentów (Sokrates-Erasmus), realizować duże projekty krajowe, europejskie i światowe.
Obserwacja rozwiązań stosowanych
w partnerskich uczelniach UA pozwoli
szybciej i sprawniej budować Uniwersytet Przedsiębiorczości.
Konsekwentna realizacja koncepcji Uniwersytetu Przedsiębiorczości
jako organizacji uczącej się, pozwoli
budować WSG jako solidny filar UA
i mocny partner władz Bydgoszczy i
województwa kujawsko-pomorskiego. Chcielibyśmy być również ważną
instytucją w Inowrocławiu, Malborku,
Ełku, Słupsku i innych miastach, w
których tworzymy środowisko akademickie.
Wyższa Szkoła Gospodarki chce być
również solidnym partnerem Uniwersytetu w Tuluzie, Instytutu Piaget w
Portugalii i wielu innych uczelni w Europie i na świecie, z którymi od wielu
lat współpracujemy.
WSG ma być przede wszystkim miejscem, gdzie chce się pracować, uczyć,
tworzyć i przebywać.
Życzę wszystkim studentom, absolwentom, pracownikom i przyjaciołom
WSG, aby mieli siły do tworzenia
Uczelni Wspólnych Marzeń.
doc. Krzysztof Sikora,
Kanclerz WSG

NASZE DZIESIĘCIOLECIE
Początki były bardzo
kameralne
Mój kontakt z Uczelnią przypada na rok
2000, ale dużo wcześniej pracowałem jako
kontraktowy wykładowca w Zespole Szkół
Policealnych „Kolfer” w Bydgoszczy, która
to dała początek Uczelni.
W WPSTiH pracowałem na specjalizacji
„obsługa ruchu turystycznego”. Prowadziłem ćwiczenia kierunkowe z przedmiotów
„obsługa ruchu turystycznego” i „podstawy
turystyki”. W następnych latach dochodziły
inne przedmioty specjalistyczne.
Początki studiów były bardzo kameralne.
Znało się prawie wszystkich studentów jeśli nie osobiście, to z widzenia. Kontakty
z większością studentów, z którymi prowadziłem zajęcia, były wręcz osobiste. Czuliśmy się wszyscy jak jedna większa rodzina.
Wszystkie imprezy studenckie odbywaliśmy razem. Na początku nie było jeszcze
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
Jako pierwszy prowadziłem organizowane
przez Uczelnię obowiązkowe obozy sportowo-rekreacyjne. Pamiętam pierwsze dwa
obozy w Świekatowie, na polu namiotowym
nad Jeziorem Świekatowskim. Warunki
były traperskie: wojskowe namioty, umywalki z bieżącą wodą na otwartej przestrzeni. Mimo skromnych warunków panowała
cudowna, rodzinna atmosfera. Humory nie
opuszczały uczestników: codziennie urządzaliśmy ognisko z piosenkami turystycznymi, zawody w sportach wodnych, siatkówce, piłce nożnej itp. Posiłki dowożono
nam w termosach samochodem Fiat 126p,
który słyszeliśmy dużo wcześniej nim do

Wspomnienia z regionów

nas dojechał… Pierwszym naszym instruktorem sportu na obozie był Maciej Mackiewicz, obecnie kierownik ds. sportu Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu, prezes
Klubu Uczelnianego AZS WSG.
W czasie uroczystości 10-lecia WSG odbył
się I Zjazd Absolwentów WSG, na którym
spotkałem swoich byłych studentów z rocznika 2000, którzy byli pierwszymi absolwentami licencjatu TiR. Wspomnieniom nie
było końca, szczególnie studentów piszących pracę licencjacką pod moim kierownictwem.
Uważam, że aktywność w życiu studenckim
w pierwszych latach Uczelni była znacznie
większa niż obecnie. Dlaczego tak jest?
Nie wiem. Może wpływ na to miała kameralność Uczelni w jej początkach, a co za
tym idzie, większe zżycie się studentów z
sobą i z wykładowcami…
Jerzy Matuszak, prodziekan Wydziału
Turystyki i Geografii

Moje 12 lat na Garbarach
Dwanaście lat spędziłam na Garbarach, w
moim pierwszym i jedynym do dziś miejscu
pracy. Całe moje doświadczenie zawodowe
zdobywałam w budynkach Pomorskiego Zespołu Szkół Policealnych „Kolfer” i Wyższej
Pomorskiej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa,
późniejszej Wyższej Szkoły Gospodarki.
Przez te wszystkie lata byłam świadkiem
wielu ważnych, niekiedy wzruszających
wydarzeń. Przed oczami staje mi moment
pisania wniosku o utworzenie WPSTiH,
opracowywanie logotypu Uczelni, starania
o nowe pomieszczenia, organizacja pierwszej konferencji naukowej…
Pracowałam zawsze bezpośrednio z władzami Uczelni, w rektoracie, gdzie zapadały wszystkie najważniejsze decyzje. I, siłą
rzeczy, bardzo emocjonalnie podchodziłam
do każdego zadania, najpierw z lękiem, czy
się uda, a potem z radością i satysfakcją, że
odnieśliśmy kolejny sukces.
Ze szczególnym sentymentem wspominam początki Galerii nad Brdą, którą dane
mi było współtworzyć. I moje kontakty ze
środowiskiem artystycznym - mądrymi, interesującymi ludźmi, od których mogłam
wiele się dowiedzieć i nauczyć… Zwłaszcza spojrzenia na świat w inny, niebanalny
sposób… Dziś WSG to setki pracowników,
tysiące studentów, miliony spraw... Żaden

dzień nie jest podobny do poprzedniego.
Życzyłabym sobie i współpracownikom
wielu pozytywnych emocji oraz tego, abyśmy nigdy nie zatracili zapału, który nam
- długoletnim pracownikom - towarzyszy
od początku. Na Uczelni przekonałam się,
że to MY tworzymy atmosferę miejsca pracy, relacje z innymi i to od nas zależy, czy
Uczelnia będzie miejscem przyjaznym dla
wszystkich i czy uda nam się utrzymać rodzinny nastrój nie tylko z okazji corocznych
spotkań wigilijnych, lecz także na co dzień.
Mamy ku temu wiele okazji, każdego dnia
pracy przez następnych parę lat.....
Karolina Prus,
kierownik Biura Kanclerza i Rektora
5

W 10-letniej historii WSG bardzo ważnym dla mnie rozdziałem była współpraca regionalna Uczelni. Pamiętam
pierwsze rozmowy Kanclerza i Rektora
z władzami powiatu obornickiego (woj.
wielkopolskie), których efektem było
utworzenie w 2002 roku pierwszego
Ośrodka Regionalnego Uczelni poza jej
granicami. I kolejne spotkania w Brodnicy, Rypinie, Radziejowie, Chojnicach,
Kołobrzegu, Szczytnie, Ełku, Elblągu i
Wałczu, gdzie w większości powstały
nowe ośrodki regionalne.
To tam odbywały się rozmowy kwalifikacyjne na studia, dzięki czemu kandydaci nie musieli specjalnie jeździć do Bydgoszczy. Tam też organizowane były
„Drzwi otwarte”, tworzono zbiory biblioteczne, odbywały się kursy i szkolenia
kadr dla gospodarki turystycznej.
Inną ważną formą współpracy regionalnej była realizacja projektów badawczych i wdrożeniowych (Radziejów,
Rypin) oraz wspólnie organizowane
konferencje naukowe (Ełk). Ośrodek w
Ełku przekształcił się w Zamiejscowy
Ośrodek Dydaktyczny WSG, w którym
kształci się obecnie około 300 studentów. Dziś z całą pewnością mogę
stwierdzić, że ośrodki regionalne spełniły swoją rolę.
Przez pierwsze pięć lat, jako dyrektor Centrum Współpracy Regionalnej
WPSTiH, zajmowałem się koordynacją
wszystkich działań. Było to ciekawe
doświadczenie w moim życiu zawodowym. Poznałem wielu interesujących
ludzi, z którymi cieszyłem się, że możemy przyczynić się do tworzenia własnych kadr do obsługi gospodarki turystycznej. Jako wykładowca na kierunku
„turystyka i rekreacja” w WSG dobrze
wiem, jak bardzo jest to ważne dla rozwoju regionu.
Do dziś utrzymuję kontakty z wieloma
osobami. Często na przykład widuję się
z Wiesławą Kusztal z Brodnicy, która
nie opuszcza żadnej uczelnianej konferencji w dziedzinie turystyki. Przy okazji
rozmawiamy o tych pierwszych latach.
To są naprawdę dobre i miłe wspomnienia.
prof. WSG dr Janusz Sewerniak
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NASZ KAMPUS
„Kto buduje - pracuje także dla
swych dzieci, kto buduje dobrze - pracuje
również dla swych wnuków, ale kto tworzy
- pracuje dla wszystkich przyszłych pokoleń. /Władysław Grzeszczyk/
Nie bez kozery przytoczyłem ten
właśnie cytat, ponieważ Uczelnia wszystkie inwestycje, zarówno modernizacje istniejących budynków, jak i nowe budowle,
realizuje z myślą o obecnych i przyszłych
rzeszach studentów Wyższej Szkoły
Gospodarki. Znamiennym jest, że na terenach, gdzie jeszcze 10 lat temu stały
zrujnowane obiekty produkcyjne, warsztaty maszynowe, składowiska odpadów
oraz przemysłowe nabrzeże, rozpościera
się Kampus o powierzchni 8 hektarów z
kompleksem budynków dydaktycznych
i administracyjnych pięknie wkomponowanych w zieleń, która pieczołowicie od
podstaw została zaprojektowana i wykonana.
Każdy z budynków
ma swoją historię
Obecnie Uczelnia dysponuje 13
wolnostojącymi budynkami oraz zabytkowym Pałacem i Willą, posadowionymi w
centralnej części Kampusu. Łączna powierzchnia obiektów wynosi 13.187 m².
Każdy z tych budynków ma swoją historię. Warto wspomnieć o budynku
L, w którym mieści się Akademicka Przestrzeń Kulturalna oraz Muzeum Fotografii (istnieją tylko dwa tego typu muzea w
Polsce - drugie w Krakowie). Budynek
ten na przełomie wieków był zajezdnią
tramwajów konnych. Kolejną ciekawostkę
stanowi Pałac, wzniesiony w 1862 roku,
będący własnością rodziny Buchholzów,
która to rodzina była właścicielami garbarni znajdującej się na terenie obecnego
Kampusu.
Sale wykładowe zajmują 1930

m², sale ćwiczeniowe 1599 m², sale laboratoryjne 930 m², Biblioteka z Czytelnią
i Centrum Dokumentacji Europejskiej
660 m². Nowo zbudowany obiekt Akademickie Centrum Sportowo-Rekreacyjne
WSG składa się z hali sportowo-widowiskowej o powierzchni 705 m² i budynku
sportowego o powierzchni 754 m². Modernizowany budynek C podwoił swój
metraż do 1200 m².
Wokół obiektów Uczelni rozciągają się tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o łącznej powierzchni 6000 m², boisko
do koszykówki, ciągi spacerowe, przystań
kajakowa i żaglowa na rzece oraz boisko
do waterpolo. I parkingi o łącznej liczbie
400 miejsc parkingowych.
Ten nowoczesny kompleks
uczelniany pięknie położony nad Brdą,
w samym sercu Bydgoszczy, spełnia w
jednym miejscu wszystkie funkcje nowoczesnej uczelni. Najważniejszą, dydaktyczną wypełniamy poprzez świetnie wyposażone multimedialne sale wykładowe,
ćwiczeniowe i laboratoria, chcąc spotkać
się z Muzami zapraszamy do Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej, dla relaksu i
sportu wybieramy tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Tak moim zdaniem powinna
funkcjonować każda Uczelnia, zapewniając studentom i pracownikom wszystko w
jednym miejscu, bez konieczności przemieszczania się.
M i C - nowoczesność
i funkcjonalność
Tuż przed Świętem Uczelni oddaliśmy do użytku budynki M i C. Pierwszy z nich to nowoczesny kompleks
sportowy, składający się z hali sportowo-widowiskowej i budynku sportu. Budowę
obiektu rozpoczęliśmy w połowie czerwca
ubiegłego roku. Ze względu na kubaturę
budowli i jej przeznaczenie nie było to ła-
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twe przedsięwzięcie. Bliskość rzeki Brdy
(wody gruntowe) i pozostawione w gruncie pozostałości po byłej infrastrukturze
przemysłowej bardzo utrudniały prace
ziemne i instalacyjne. Władzom Uczelni
zależało, aby budynek był funkcjonalny,
energooszczędny oraz, co najważniejsze,
ładny. Uważam, że wszystkie wymagania
zostały spełnione w 100%. Budynek sportowy, stanowiący zaplecze dla hali sportowej, na parterze mieści zespoły natryskowo-szatniowe oraz toalety i recepcję
hali. Skomunikowany jest z halą sportową
i z patio, łączącym obie części budynku.
Piętro pierwsze to 120-metrowa sala do
nauki tańca, aerobiku i fitness, pomieszczenia dla kadry Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu oraz kolejny zespół
szatniowo-natryskowy. Piętro drugie mieści dwie sale dydaktyczne, w tym dużą
salę do nauki fizjoterapii.
O tym, że budynek jest nowoczesny, świadczą zastosowane w nim
rozwiązania techniczne i urządzenia. Cały
kompleks posiada wentylację mechaniczną z rekuperacją powietrza. Rekuperacja
pozwala na uzyskanie oszczędności w
ogrzewaniu budynku poprzez odzyskiwanie ciepłego powietrza i mieszaniu go ze
świeżym, czerpanym z instalacji umiejscowionych na dachu budynku. Klasyczna
instalacja grzewcza stanowi tylko uzupełnienie tego systemu. Zastosowaliśmy ponadto instalację solarną. Ekrany instalacji,
zamontowane na dachu, będą wspomagały nie tylko podgrzewanie wody używanej
w łazienkach i natryskach, ale także podgrzewanie wody w kotłach centralnego
ogrzewania.
W hali sportowej przewidziano
w pełni profesjonalną tak zwaną „pływającą” posadzkę sportową. Podłoga, pokryta
przyjaznym dla uprawiania wszelkich
sportów halowych elastycznym tworzywem pod nazwą Polidur, kryje pod spodem
kratownice drewniane i elementy gumowe,
sprawiające, że podłoże ugina się pod naciskiem, co chroni stawy skokowe trenują-
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cych zawodników.
Pozostałe wyposażenie
hali spełnia wszelkie wymagania
stawiane dla tego typu obiektów.
Nowoczesne szklane tablice do koszykówki, składane trybuny dla 150
widzów, zespolone tablice wyników
i siatka dzieląca boiska, chowane w
podłodze mocowania dla urządzeń
sportowych to absolutne standardy,
które czynią halę wielofunkcyjną i
przyjazną użytkownikom.
Technika i funkcjonalność
to nie wszystko. Chyba każdy inwestor chce, aby jego budynek był
najładniejszy. Ktoś powiedział, że
architekt to humanista obdarzony
zmysłem technicznym i matematycznym.
Duet architektów - Andrzej Szmelter i Rafał
Lisiak - wykonał potężną pracę, nadając
budynkowi ponadczasowy wygląd. Ascetyczny i elegancki - taki właśnie powinien
być obiekt sportowy.
Zaprojektowane i użyte materiały to absolutnie „pierwsza półka”. Płyty
euronit (inaczej bezazbestowy eternit),
ceramika tonality i połączenie profilitu z
elewacjami aluminiowo-szklanymi dają nie
tylko efekt wizualny. Pod tymi materiałami
kryje się ocieplenie budynku. Tak się teraz
buduje. Wielką przyjemność sprawia mi
widok przybyszów (głównie branżystów
- architektów), którzy zbrojni w aparaty
fotograficzne badają szczegóły budynku i
dopytują o użyte materiały. Dosyć powiedzieć, że euronitu użyliśmy jako pierwsi w
województwie.
Kolejny oddany gmach to budynek C, w obecnym kształcie administracyjno-dydaktyczny. Na parterze mają
swoje siedziby: Dział Administracji, Sekcja
Technicznej Obsługi Dydaktyki, Serwis Informatyczny, Kwestura oraz Studio Grafiki.
Skupienie funkcji całej administracji w jednym miejscu ułatwi komunikację pomiędzy
działami, a także będzie ułatwieniem dla
studentów i interesantów Uczelni. Piętro
pierwsze mieści aulę na 150 osób i pracownie komputerowe.
Nowinką techniczną jest to, że
budynek C jest pierwszym w Kampusie
w pełni klimatyzowanym budynkiem. W
każdym pomieszczeniu znajdują się urządzenia nawiewne, które zimą będą wdmuchiwały ciepłe powietrze, latem zaś będą
klimatyzatorami. Bardzo duże znaczenie
ma wydajność systemu, wynosząca aż
400%. Dodam, że rozwiązanie VRV (tak
nazywa się ten system) dotąd nie było stosowane w Bydgoszczy, a wprowadzone na
rynek światowy zostało dopiero 1,5 roku
temu.
Budynek C jest przeze mnie nazywany „ murzynkiem” z uwagi na zastosowanie na elewacjach również płyt typu
„Euronit” , ale w kolorze antracytowym.
Kolor elewacji stanowi przeciwwagę do
jasnego budynku „M”. Kurtyny szklane i
całkowicie szklany „ water front” dopełniają
całości.

nie Kampusu, prowadzenie dwóch
budów jednocześnie byłoby wręcz
niemożliwe.

To nie koniec
Inwestycje nie znoszą nudy. „Kości zostały rzucone” – Kampus przekracza
rzekę. Idąc za ciosem, już latem rozpoczynamy prace po drugiej stronie Brdy,
w zakupionym w ubiegłym roku budynku
„O”, zwanym również „Kominem” z uwagi
na wysoki komin, który przynależy do tej
nieruchomości. Zdradzę, że chcemy podwyższyć budynek o jedną kondygnację
i połączyć starą architekturę ze szkłem i
nowoczesnymi materiałami elewacyjnymi.
To nie koniec. W planach jest również budowa na tej posesji, wzdłuż ulicy Królowej
Jadwigi ośmiokondygnacyjnego budynku
biurowo-usługowego.
Jednocześnie trwać będą dalsze
prace nad projektem Centrum Królowej Jadwigi, czyli kolejnym etapie budowy budynku M. Druga część budynku, dostawiona
do hali sportowej, będzie, przy tej samej
szerokości – 30 metrów, dwukrotnie wyższa - 21 metrów. Sam budynek swoim „water frontem” będzie „wchodził” niemalże do
rzeki.
Powodem, dla którego nie rozpoczynamy tej inwestycji już teraz, jest inwestycja miejska - budowa linii tramwajowej,
łączącej ul. Focha z dworcem PKP. Tramwaj poruszać się będzie „w śladzie” ulicy
Naruszewicza, wzdłuż Kampusu i dalej,
przecinając nasz teren (w linii dzisiejszych
magazynów centralnych „okrąglaków”),
przejedzie mostem na drugą stronę rzeki.
Z uwagi na to, że prace związane z tą inwestycją będą odbywały się tuż przy i na tere-
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Od siebie
Wysiłek włożony w rozwój Kampusu, przy takim rozmiarze przedsięwzięcia, w normalnych warunkach
rozkładać się powinien na barki
wielu pokoleń. Uczelnia dała sobie
radę z tym przedsięwzięciem w
ciągu lat 10, tworząc w miejscu pofabrycznych nieużytków centrum
nauki i kultury.
Już teraz jestem dumny, kiedy
liczni goście gratulują wyglądu
Kampusu. „Nie wiedziałem, że w
centrum Bydgoszczy mamy tak ładne tereny”, „nie znałem wielkości Kampusu”,
to częste stwierdzenia, które sprawiają,
że uśmiecham się, bo mam przyjemność
administrowania od dwóch lat tym miejscem.
Zarządzanie taką liczbą budynków i tak
rozległym terenem sprawia, że moja wiedza w wielu dziedzinach bardzo się rozszerzyła. Do prawniczego wykształcenia
dodałem wiedzę budowlaną, elektryczną,
instalacyjną, z zakresu pielęgnowania zieleni, sprzątania, ochrony obiektów, administrowania hotelem, organizacji imprez.
Dodam, że administrowanie nie dotyczy
tylko Kampusu w Bydgoszczy, ale również naszych ośrodków w Inowrocławiu,
Malborku i Ełku. Pomagają mi kierownicy – Tadeusz Szymański i Zdzisław Świderski oraz pozostali pracownicy Działu
Administracyjnego. Obok personelu etatowego mamy do dyspozycji firmy podwykonawcze. Te najliczniejsze to: stała
ekipa remontowo-budowlana Tanex - generalny wykonawca dwóch nowych inwestycji, Asnet - odpowiedzialny za ochronę
obiektów oraz Super Błysk - zajmujący się
utrzymywaniem w porządku pomieszczeń
i terenów uczelnianych.
Wszystkim przy tej okazji bardzo dziękuję
za wytężoną pracę, szczególnie w ostatnim okresie prowadzenia dwóch inwestycji jednocześnie.
Tomasz Frejgandt
Dyrektor Administracyjny WSG

GOŚĆ NUMERU

Medal JAK obraz
Prof. JÓZEF STASIŃSKI, jest wybitnym medalierem i rzeźbiarzem,
kawalerem Wielkiego Krzyża Rycerskiego św. Sylwestra z Gwiazdą, a
ponadto nauczycielem akademickim, od 5 lat wykładowcą WSG

- Staraniem Instytutu Polonistyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukaże się niedługo
zbiór wspomnień o papieżu Janie
Pawle II. Pan jest jednym ze współautorów.
- Trzykrotnie miałem zaszczyt spotkać
się z Papieżem: pierwszy raz – z rodziną w Castel Gandolfo, drugi raz - na 10-lecie pontyfikatu (z tej okazji wręczałem
mu medal w prywatnej kaplicy), trzeci
raz - w 2001 roku. Ale myślę, że powodem zaproszenia mnie do redagowania
wspomnień są moje medale. Zrobiłem 40
medali papieskich, związanych z pontyfikatem i uroczystościami. Ostatniego, który jest chyba jednym z najciekawszych,
Papież już nie widział...
- W dorobku ma Pan ponad 1800 medali, eksponowanych na setkach wystaw, w
tym 40 indywidualnych. Spora ich część
znajduje się w zbiorach Muzeum Sztuki
Medalierskiej we Wrocławiu.
- Dokładnie 1845 opusów (przyjąłem dla
nich numerację muzyczną) uzbierało się
przez 50 lat pracy. Zawsze lubiłem robić
medale, choć zainteresowałem się nimi
przez przypadek. W 1950 roku, jako student I roku Państwowej Wyższej Szkoły
Sztuk Plastycznych w Poznaniu, pomagałem w zorganizowaniu festiwalu szkół
artystycznych. Wystawiała wówczas
swoje prace Zofia Demkowska z War-

szawy, zaliczana dziś do ścisłej czołówki
medalierskiej. Jej medale, płaskorzeźby
w gipsie tak mi się spodobały, że po powrocie do domu zrobiłem medal z wizerunkiem koleżanki. Pokazałem go swojemu profesorowi, on – rektorowi, a ten
przyznał mi stypendium artystyczne. To
mi umożliwiło studia V roku w warszawskiej ASP, którą ukończyłem w 1954 roku
z wyróżnieniem.
- W Pana pracach wyodrębnia się grupy tematyczne: człowiek i świat, kościół
i Jan Paweł II, historia i wybitne jednostki
Wielkopolski i kraju…, ale zasłynął Pan
jako pierwszy, który odważył się złamać
obowiązujące w medalierstwie kanony:
zerwał Pan z symetrią, wprowadzając
nieregularne kształty i środki wyrazu, typowe dla innych dziedzin sztuki – malarstwa, poezji…
- Moje medale powstawały jak obrazy.
Myślę, że one tak się podobają, ponieważ
nie są do końca dopowiedziane. Odbiorca może odbierać je, kierując się własną
wrażliwością.
Od początku zakładałem, że awers musi
bardzo kontrastować z rewersem. Jeżeli awers jest pogodny, rewers musi być
dramatyczny. Do tego dochodziły elementy poezji (dzisiaj rzadziej je stosuję), które nie były ilustracją tematu, tylko
dodatkowym elementem kompozycji. A
nieregularne formy wynikają z tematyki
- nie można np. na medalu regularnym,
grzecznym pokazać dramatu Powstania
Warszawskiego. Stąd się wzięły nowe
formy – ażury, prześwity. Zresztą to, jakie
są te medale, to kwestia podświadomości. Inaczej nie umiem.
- Które z nich zaliczyłby Pan
do ulubionych?
- Prace związane z rodziną, z życiem codziennym, z
tym, co w danym momencie
mnie frapowało. Zrobiłem
ok. 50 medali córce w różnych okresach jej dorastania. Jest w nich dużo emocji,
indywidualności. Ale również
w medale na zamówienie
„wkładałem” coś swojego.
- Istotne miejsce w Pana dorobku artystycznym zajmuje
także rzeźba…
- Tu też zdecydował przypadek. Gdybym na robotach
w Niemczech nie poznał ludzi, którzy przyjaźnili się z
poznańskimi duchownymi,
zapewne nie dostałbym zamówienia na Ołtarz Chrystusa w Katedrze Poznańskiej,
ani na Drogę Krzyżową, czy
pomnik kardynała Augusta
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Hlonda… To prawda, rzeźba towarzyszyła mi przez całe życie, aczkolwiek liczebnie nie jest to dużo – około 30 prac,
które znalazły swoje miejsce w różnych
częściach kraju.
- Za swoją twórczość artystyczną i działalność społeczną otrzymał Pan wiele nagród i odznaczeń…
- Od władz mojego regionu otrzymałem
medal „Za zasługi dla Wielkopolski”,
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu uhonorowało mnie nagrodą Złotego Hipolita i Godności Wybitnej
Osobistości Pracy Organicznej, miesięcznik „Nasza Wielkopolska” nadał mi
tytuł Wybitnego Wielkopolanina. Otrzymałem pierwszą nagrodę ministra kultury
i sztuki za całokształt twórczości. I, ten
najważniejszy, Wielki Krzyż Rycerski św.
Sylwestra z Gwiazdą, który przyznał mi
papież Jan Paweł II.
- Nie wspomnieliśmy jeszcze o dydaktyce, której poświęcił Pan równe 50 lat…
- Składa się na nią 20 lat pracy w poznańskim liceum plastycznym, które zresztą
sam ukończyłem tuż po wojnie, 25 lat
wykładów na Politechnice Poznańskiej i
ostatnie 5 lat w Wyższej Szkole Gospodarki, gdzie na kierunku „architektura i
urbanistyka” uczę rzeźby.
- Do czego studentom „architektury i
urbanistyki” potrzebna jest umiejętność
rzeźbienia?
- Odpowiem przykładem: Michał Anioł,
który budował Bazylikę św. Piotra, też był
rzeźbiarzem. A poważnie, rzeźba uczy
wyczucia formy, konstrukcji przestrzennej. Zazwyczaj studenci architektury
rzeźbią w glinie, ja swoim daję inne zadania. Mają na przykład przekształcić bryłę
abstrakcyjną w dzieło sztuki. Albo ożywić,
na kserokopiach, puste ściany różnych
budynków. Daję zdjęcie zwykłego biurowca, do którego trzeba wymyślić efektowne wejście. Wykonują kolorystyczne
mozaiki, nawet graffiti. Moim zdaniem te
tematy angażują ich, ponieważ są bliższe
życiu niż rzeźba w glinie.
- Na co szczególnie zwraca Pan uwagę?
- Na koncepcyjne myślenie i umiejętność rezygnacji z jednych pomysłów na
korzyść innych, lepszych. Uczę ich wybierania jednej z kilku koncepcji. To jest
bardzo ważne na I roku „architektury i
urbanistyki”.
- I słuchają?
- Oczywiście. To są bardzo ciekawi ludzie. Wymyślają interesujące rzeczy i
mają entuzjazm. Może dlatego, że są
dopiero na I roku, bo już na III roku będzie im się wydawało, że wiedzą trochę
więcej niż profesor… Mówiąc poważnie,
jestem z nich bardzo zadowolony i mam
nadzieję, że będą w przyszłości dobrymi
architektami.
rozmawiała Elżbieta Szajkiewicz

EPITAFIUM NA ŚMIERĆ DZIECKA. OPUS 354.
R.1968 AWERS

JAN PAWEŁ II. XXII ROK PONTYFIKATU. OPUS 1719.
R.2000 AWERS

KONSTRUKCJA WIELU WSPOMNIEŃ - SŁONECZNA NIEDZIELA. OPUS 242 R.1964. REWERS

PEWNEGO DNIA... OPUS 759
R.1975. JEDNOSTRONNA
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PIÓREM

Przygodę z Wyższą Pomorską Szkołą
Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy (bo
tak nazywała się wcześniej Wyższa Szkoła Gospodarki) rozpoczęłam w wakacje
2003 roku, gdy przyszłam na rozmowę
kwalifikacyjną dla kandydatów na studia.
Do dziś pamiętam, że na mojej rozmowie
był mgr J. Lemanowicz, mgr M. Mackiewicz i mgr M. Lipiński, którzy zapytali mnie
m.in. o to, czy będę aktywnie brać udział w
życiu studenckim... To chyba był znak.
Gdy dowiedziałam się, że zostałam przyjęta na studia byłam bardzo szczęśliwa,
nie mogłam doczekać się nowego etapu
w moim życiu. W listopadzie poszukiwano aktywnych studentów do Samorządu,
ale wtedy obawiałam się, że nie zostanę
zaakceptowana w gronie, w moim mniemaniu, najważniejszych studentów na
Uczelni. Parę miesięcy później poznałam
Michała Raczyńskiego, który powiedział
„musisz startować w wyborach do Samorządu”… Po przemyśleniach zaryzykowałam i - zostałam samorządowcem z funkcją sekretarza i przedstawiciela studentów
w Senacie Uczelni.
Nigdy nie zapomnę posiedzeń Senatu,
gdzie - jako jedyna studentka w gronie
władz Uczelni i profesorów - musiałam
godnie reprezentować studentów, bronić
ich praw i walczyć o ich dobro... Ciężko
było w pełnej powagi sytuacji oficjalnie
zabierać głos. Ze wsparciem profesora
Jerzego Kozłowskiego udało mi się przetrwać najbardziej stresujące sytuacje.
Samorząd to przede wszystkim działanie.
Zaraz po wyborach były nasze pierwsze
juwenalia. Od razu zostaliśmy „rzuceni na
głęboką wodę”, nie wiedzieliśmy, co robić,
większość z nas nigdy wcześniej nie organizowała żadnych imprez... Musieliśmy
zorganizować koncert, zawody sportowe,
konkursy, ale udało się. My byliśmy szczęśliwi, a studenci zadowoleni.
W październiku 2004 pierwszy raz pojechałam na konferencję MONSSUN`u
(Międzyuczelniane Ogólnopolskie Niezależne
Stowarzyszenie
Studentów
Uczelni Niepublicznych) do
Warszawy oraz na wybory
do Parlamentu Studentów
Rzeczpospolitej Polskiej...
Tam dowiedziałam się, ile
znaczy Samorząd, siła studentów walczących o prawa
nas wszystkich. Pojawiła się
polityka, prawdziwe życie...
Wszelkie rady i pomysły zapamiętałam, by potem wykorzystać je na naszej Uczelni.
W marcu 2007 przejęłam
obowiązki przewodniczącej
Samorządu Studenckiego.
Przez 5 lat w Samorządzie
uczestniczyłam w wielu
przedsięwzięciach.
Prze-

prowadzaliśmy akcje krwiodawstwa,
zbiórki pieniędzy – m.in. dla Mateusza, naszego kolegi z roku, który
zachorował na białaczkę oraz dla
dzieci z Domu Dziecka. W 2007 roku
nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Mam Marzenie i udało nam się
spełnić życzenie nieuleczalnie chorej 5-letniej Dominisi, która marzyła
o bordowym placu zabaw... Przekonaliśmy się, że szczęście dziecka
jest czymś bezcennym i że dla takich
chwil warto żyć. Wspomagaliśmy też
bezdomne zwierzęta, do których los
się nie uśmiechnął i trafiły do schroniska.
W 2007 roku, z pomocą Samorządu
oraz pracowników Wydziału Zamiejscowego w Malborku, przy współpracy z Gdańską Wyższa Szkołą Humanistyczną, pod patronatem Parlamentu
Studentów RP, Międzyuczelnianego Ogólnopolskiego Niezależnego Stowarzyszenia Studentów Uczelni Niepaństwowych
zorganizowaliśmy największą konferencję
dla studentów „Dobrze wyszkolony i silny
samorząd - doskonałą wizytówką Uczelni”.
Rok później złożyłam rezygnację z funkcji przewodniczącej (ostatni rok studiów
II stopnia na „turystyce i rekreacji”), ale
jeszcze zdążyłam przeżyć naszą największą misję - Festiwal Kultury Studenckiej
„Kulturalia 2008”. Projekt przewidywał 7
dni kultury, wypełnionych warsztatami,
kursami, koncertami. Ktoś, kto nigdy nie
organizował koncertów, nie jest chyba w
stanie wyobrazić sobie, ile pracy kosztowało nas to przedsięwzięcie. W głowie
mętlik: zrobić to samemu, czy zaufać komuś, że wszystkiego dopilnuje. Podział
obowiązków, we wtorek gra DŻEM, Pan
Maleńczuk, a poza tym IRA, Lady Pank,
Hey… Takie gwiazdy... Przecież musi
się udać, nie możemy sobie pozwolić na
błędy... Spotkania z wystawcami, sponsorami, ochroną. Ale warto było, dla tych
tłumów ludzi, uśmiechniętych twarzy, dla
bezcennych doświadczeń.
Mój nieżyjący już Tata zawsze
mówił, że studia to będzie najpiękniejszy
okres w moim życiu..... i miał rację.
Honorata Maria Ott
STUDENCKIM

Moje 5 lat
w Samorządzie

STUDIA FRANCUSKIE

W kręgu języka francuskiego
rozmowa z dr Moniką RYZNAR,
kierownikiem studiów Master Uniwersytetu Toulouse Le Mirail dla
studentów polskich w WSG, koordynatorem współpracy z Marokiem i Portugalią

- W nowym roku akademickim nastąpią zmiany na studiach Master Uniwersytetu Toulouse Le Mirail…
- Niewielkie, i raczej o charakterze
organizacyjnym. Do tej pory nasi studenci Master studiowali w odrębnych
grupach według własnego planu zajęć. Teraz z myślą o nich będzie utworzona specjalność na studiach II stopnia
kierunku „turystyka i rekreacja”, o nazwie
„strategia rozwoju turystyki”, odpowiadająca specjalności francuskiej „turystyka i rozwój”. A to oznacza, że na część przedmiotów (tych, które są wspólne w programach
obydwu uczelni) będą uczęszczali razem
ze studentami WSG, a część odbędą we
własnych grupach.

lat studiów uczą się francuskiego w grupach o różnym poziomie zaawansowania,
również w grupie dla początkujących. Jest
to przedmiot obowiązkowy, co zrozumiałe, bo przecież są studentami francuskiej
uczelni i otrzymują oryginalny dyplom jak
ich koledzy francuscy. Dziwne byłoby, gdyby nie umieli porozumieć się w tym języku
chociażby na poziomie podstawowym.
- W ten sposób przyczyniacie się do upowszechniania języka i kultury francuskiej.
- Współdziałamy w tym zakresie z Ambasadą Francuską, która wspiera nas w
promocji studiów francuskich. Jean-Jack
Cegarra, attaché ds. współpracy uniwersyteckiej zaprosił nas do udziału w programie Leonardo da Vinci, stałe kontakty
utrzymujemy z Pascalem Schaellerem,
attaché z Torunia, który realizuje kilka programów dotyczących nauki języka francuskiego. Mnie samej te sprawy są bardzo

Piaget współpracujemy już od kilku lat,
głównie na kierunku „architektura i urbanistyka”, ostatnio nasi partnerzy otworzyli
uroczyście swój ośrodek w Międzychodzie
i planują rozszerzenie współpracy z nami o
inne kierunki studiów. Natomiast z uczelnią
marokańską ustalamy obecnie szczegóły
współpracy. Za kilka dni udaję się wraz z
przedstawicielem Biura Praktyk Zawodowych WSG do Maroka w sprawie praktyk
i stażów studenckich w obydwu krajach,
a pod koniec czerwca 40-osobowa grupa
studentów i pracowników IPLT przyjedzie
do nas, by poznać naszą Uczelnię i Polskę.
- Czy w październiku możemy spodziewać
się pierwszych studentów z Maroka?
- Na praktykach owszem, zresztą już od
kilku lat gościmy u nas pojedynczych
praktykantów z tego kraju. Ale na przygotowanie studiów dla nich potrzeba trochę
czasu. Zanim podejmą naukę na „turystyce i rekreacji”, muszą poznać nasz język.
Chcemy zorganizować kilkumiesięczną

Dr Monika Ryznar (stoi druga z lewej) ze studentami Master

- Francuscy wykładowcy będą przyjeżdżali
na wykłady?
- Jak najbardziej. W programie studiów nic
się nie zmienia. Jak dotychczas, będziemy przestrzegali regulaminu francuskiego.
Studenci będą pisali pracę dyplomową po
pierwszym i po drugim roku studiów, będą
uczyli się obowiązkowo języka francuskiego i angielskiego, będą odbywali praktyki
zawodowe, znacznie dłuższe niż na polskich studiach, po pierwszym roku wyjadą
na międzynarodową Grę w przedsiębiorstwo do Francji…
- A dyplomy?
- Będą bronili jednej pracy magisterskiej
przed mieszaną komisją francusko-polską, otrzymają zaś dwa odrębne dyplomy
– Uniwersytetu Toulouse Le Mirail i Wyższej Szkoły Gospodarki.
- To rzadki przypadek – studiować w Polsce i otrzymać dyplom z Tuluzy…
- To prawda. WSG jest zresztą jedyną
uczelnią w kraju, umożliwiającą – dzięki
współpracy z Tuluzą - francuskie studia w
dziedzinie turystyki. I prawdopodobnie na
tym nie poprzestaniemy – razem z Uniwersytetem Toulouse Le Mirail przygotowujemy się do wprowadzenia francuskich
studiów Master o specjalności „hotelarstwo
i gastronomia”. Trwają obecnie prace nad
wspólnym programem. W nowym roku
akademickim ruszą też po raz pierwszy
polsko-francuskie studia podyplomowe, realizowane w części przez naszych kolegów
- wykładowców z Tuluzy.
- Kandydaci na studia francuskie mają na
ogół wątpliwości związane ze znajomością
języka francuskiego…
- Niepotrzebnie, ponieważ nie jest ona warunkiem przyjęcia na studia. W ciągu dwóch

bliskie, ponieważ zawodowo i naukowo
zajmuję się językiem francuskim. Niedawno brałam udział w konferencji „ISTNIEĆ
W KULTURZE…Między teorią a praktyką
edukacyjną”, na której wygłosiłam referat
na temat przedmiotu „Historia frankofonii”. Niewiele osób wie, że jest to jedyny
przedmiot, łączący trzy cele: językowy,
cywilizacyjny i specjalistyczny. I nie ma go
nigdzie na polskich uczelniach, poza… naszą. Studenci uczą się o frankofonii tylko
na studiach Master.
- Język francuski to również Maroko, z którym zacieśniamy kontakty…
- Owszem. Nawiązaliśmy współpracę
z IPLT Institut Professionnel Logistique
Transport w Casablance. Marokańczycy
chcieliby, na tej samej zasadzie co nasi
studenci studiów francuskich, otrzymywać
dyplom WSG. Podobnie studenci Instytutu Piaget w Portugalii. Obydwie uczelnie
nie prowadzą u siebie studiów II stopnia
na kierunku turystycznym, więc chętnie
skorzystają z naszej oferty. Z Instytutem
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szkołę języka polskiego, która przygotuje
ich do podjęcia studiów. Myślę, że wcześniej nasi wykładowcy pojadą do Maroka
na gościnne wykłady w języku angielskim.
O szczegółach na pewno poinformujemy
po wakacjach, kiedy nasza współpraca będzie bardziej zaawansowana.
- Wspomniała Pani, że zawodowo i naukowo zajmuje się językiem francuskim…
- Język francuski to moja pasja, a szczególnie język specjalistyczny. Jest tak bogaty i
różnorodny, a ostatnio bardzo popularny
nie tylko w kręgach językoznawców, ale i
tych, którzy pragną pogłębiać swoją znajomość języka obcego głównie do celów
zawodowych. Język francuski jest bardzo
piękny, melodyjny i jakże kobiecy… I na
pewno nie jest trudny, ale o tym trzeba się
przekonać podejmując naukę albo na studiach Master, albo na lektoratach na innych
kierunkach. Pewne jest, że ten, kto raz pojechał do Francji i zasmakował w tzw. esprit
français, będzie wracał i tęsknił…
rozmawiała Elżbieta Czerwińska

Jeden temat, dwie konferencje. Po raz pierwszy, równolegle, o podobnych problemach
dyskutowali pracownicy naukowi i studenci z różnych ośrodków uniwersyteckich.

I Międzynarodowa
Konferencja Naukowa
Przedstawieniu wyników badań naukowych prowadzonych na rzecz rozwoju
i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych
oraz osób niepełnosprawnych poprzez
sport, turystykę i rekreację poświęcona
była I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wspomaganie rozwoju i edukacji człowieka poprzez turystykę, sport
i rekreację”. Jej organizatorem był Instytut Turystyki, Hotelarstwa i Gastronomii”
wraz z Wydziałem Turystyki i Geografii.
Współorganizatorem było Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, a
patronat honorowy objęli: kanclerz WSG
doc. Krzysztof Sikora i rektor WSG prof.
dr hab. Wiesław Maik.
Na konferencję, która służyła także wymianie poglądów i doświadczeń oraz
nawiązaniu międzyuczelnianych kontaktów naukowych, dydaktycznych i
organizacyjnych, zgłoszono 45 prac
naukowych i popularno-naukowych. 12
z nich zostało wygłoszonych przez autorów, pozostałe zakwalifikowano do
udziału w sesji posterowej.
W I części sesji plenarnej swoje prace
zaprezentowali: prof. zw. dr hab. Andrzej Matczak z Uniwersytetu Łódzkiego
(„Ruch turystyczny w Rowach w latach
1999–2007”), prof. dr hab. Piotr Godlewski z Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Turystycznej w Szczecinie („Kształcenie
kadr dla rekreacji ruchowej w Polsce w
szkołach wyższych”), prof. dr hab. Jiri
Vaníček z czeskiej Politechniki w Jihlavie (“Czech village architecture and
tourism - open-air museums and preserves and zones”), prof. zw. dr hab. Bogusław Sawicki i mgr Karolina Gronau z
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
(„Osobowość i dyrektywność gwiazd
socjometrycznych i osób izolowanych
w drużynie Akademickiej Reprezentacji Polski w piłce ręcznej”) oraz prof. dr
Marek Napierała z WSG w Bydgoszczy
(„Madagaskar – Czerwona Wyspa”).
W II części sesji plenarnej wygłosili referaty: prof. dr hab. Kazimierz Chojnacki
z AWF w Krakowie („Zastosowanie rowerów górskich w rekreacji, turystyce i
sporcie”), dr Emanuel Hurych z czeskiej
Politechniki w Jihlavie (“Kalokagathia in
practice – a special type of the competition”), prof. dr hab. Piotr Błajet z WSG w
Bydgoszczy („Rozwojowy potencjał turystyki i sportu w perspektywie antropologicznej”), doc. dr Aleksander Skaliy z
ukraińskiego Narodowego Uniwersytetu
Pedagogicznego w Tarnopolu („Współ-

czesne technologie informacyjne w
działalności sportowo-turystycznej”), dr
Jolanta Derbich z AWF w Warszawie
(„Rekreacja a zdrowie psychiczne, czyli
o poszukiwaniu harmonii duszy i ciała”) oraz dr Matylda Awedyk z Wyższej
Szkoły Zawodowej Kadry dla Europy w
Poznaniu („Motywy uczestnictwa turystów w pozaeuropejskich wycieczkach
poznawczych”). Na zakończenie sesji
plenarnej wystąpiła Genevieve Adkins
reprezentująca Centre for Interpretation
Studies Perth College, University of the
Highlands and Islands, Millennium Institute w Szkocji. Była ona gościem specjalnym Uczelni oraz konferencji.
W sesji plakatowej zaprezentowano 33
prace z takich ośrodków, jak: Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach, Wyższa Szkoła
Umiejętności w Kielcach, Prywatna
Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w
Radomiu, Zamiejscowy Wydział Kultury
Fizycznej w Gorzowie Wlkp. AWF w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia
Wychowania Fizycznego w Poznaniu,
Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki
i Zarządzania w Poznaniu, Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie,
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Centralny Ośrodek
Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w
Olsztynie, Szkoła Wyższa im. P.Włodkowica w Płocku, Ukraiński Naukowo-Badawczy Instytut Medycyny Transportu w
Odessie, Radomska Szkoła Wyższa.
Owocem konferencji była monografia
naukowa pt. „Wspomaganie rozwoju i
edukacji człowieka poprzez turystykę,
sport i rekreację” pod redakcją naukową
R. Muszkiety, M. Napierały, A. Skaliya i
W. Żukowa, którą wszyscy uczestnicy
sympozjum otrzymali wraz z upominkami WSG w Bydgoszczy.
Organizatorzy podjęli decyzję, że konferencja o wymiarze międzynarodowym będzie się odbywać corocznie w
kwietniu, z nadzieją, że wpisze się ona
bardzo dobrze do bogatego kalendarza
konferencji organizowanych w Polsce i
poza granicami kraju.
Radosław Muszkieta

Ogólnopolska
Konferencja Naukowa
dla Studentów

TURYSTYKA I REKREACJA

Wspomaganie rozwoju i edukacji człowieka
poprzez turystykę, sport i rekreację

Organizatorem naszej, studenckiej konferencji było Studenckie Koło Naukowe Innowacji i
Przedsiębiorczości „Start-up”, a
w obradach na temat „Wspomagania rozwoju i edukacji człowieka poprzez turystykę, sport i
rekreację” wzięli udział studenci
z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższej Szkoły
Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu, Akademii Jana Długosza
w Częstochowie. Pośredni udział
w konferencji wziął także student
Uniwersytetu Jagiellońskiego, który
specjalnie na tę okazję przygotował i
dostarczył nam plakat zatytułowany:
„Walory dydaktyczne Trasy Historii
Podgórza w Krakowie”. Oczywiście
wśród referentów nie mogło zabraknąć studentów Wyższej Szkoły Gospodarki.
Uczestnicy wykazali się dogłębną
znajomością, wiedzą i zainteresowaniem z zakresu poruszanej problematyki. W trakcie spotkania m.in.
przedłożono na bazie przeprowadzonych badań społecznych realną
sytuację osób niepełnosprawnych
w kontekście aktywności fizycznej,
określono skalę działania studentów
WSG w zakresie czynnego uprawiania sportu, zaprezentowano przykład
skutecznej promocji miasta poprzez
organizację masowej imprezy cyklicznej, a ponadto dokonano treściwego opisu wykorzystania środków
unijnych na rzecz rozwoju turystyki w
Polsce.
Konferencja stanowiła również niespotykaną okazję do wymiany osobistych doświadczeń w zakresie
inicjatyw podejmowanych w poszczególnych ośrodkach akademickich w
Polsce przez uczelniane organizacje
naukowe. Mamy nadzieję, że tego
typu przedsięwzięcia zaowocują w
przyszłości pogłębieniem relacji i nawiązaniem współpracy między studentami przy realizacji projektów czy
badań naukowych.
Danuta Kubiś (SKNIiP Start-up)
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Sympozjum
w Akademickiej
Przestrzeni
Kulturalnej

Z inicjatywy koordynatora Przestrzeni Literackiej – prof. Marka
Siwca oraz dr. Roberta Mielhorskiego (UKW) 9 października
2009 r. w sali widowiskowej APK
odbędzie się ogólnopolskie sympozjum pn. „Poznawanie Kazimierza Hoffmana: horyzonty lektury”.
Organizatorami sympozjum są Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy,
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w
Bydgoszczy oraz Urząd Miasta Bydgoszczy.
Celem sympozjum jest w założeniu
organizatorów pokazanie wybitnych
walorów artystycznych, szerokich horyzontów kulturowych i filozoficznych
oraz spójności myślowej dzieła niedawno zmarłego poety Kazimierza
Hoffmana (1928-2009). Pragniemy
kwestie te poruszyć w wielu aspektach – m. in. estetycznym, etycznym,
poznawczym czy w wymiarze diagnoz
cywilizacyjno-kulturowych. Zależy nam
na ukazaniu tej poezji tak w kontekście
filozoficznym, jak i teoretyczno- bądź
krytycznoliterackim; na pokazaniu
stojących za nią przeświadczeń ideowych (światooglądu); na wskazaniu
jej zaplecza intelektualnego, hierarchii
tematów i kręgów refleksji, a także na
nakreśleniu modelu (swoistego „paradygmatu”) tej liryki. Istotne wydaje się
również pytanie o odniesienia spuścizny Hoffmana do tradycji poezji nie
tylko polskiej oraz o jej miejsce we
współczesności szeroko rozumianej (w
tym piśmiennictwie i kulturze przełomu
wieków, np. w formacji nowoczesnej).
Organizatorzy liczą na różnorodność
narracji o tym pisarstwie, wynikającą
z obserwacji zarówno literaturoznawczych, jak i krytycznoliterackich lub
eseistycznych, oraz na głosy samych
poetów - i w tym zróżnicowaniu pragną
upatrywać jednej z głównych zalet planowanego spotkania.
Zaproszenie do uczestnictwa w „sympozjum hoffmanowskim” przyjęli krytycy, eseiści, pisarze i badacze: Tomasz
Burek, Janusz Drzewucki, Wojciech
Gutowski, Tadeusz Komendant, Jacek
Łukasiewicz, Kazimierz Nowosielski,
Piotr Matywiecki, Iwona Smolka i Leszek Szaruga. Liczymy także na dialog
(w ramach dyskusji panelowej) z innymi uczestnikami spotkania – słuchaczami, studentami, gośćmi, osobami
zainteresowanymi dziełem tego ważnego dla panoramy literatury współczesnej poety.

dr hab. Marek K. Siwiec, prof. WSG, UKW
dr Robert Mielhorski, UKW

Przez kilka ostatnich miesięcy w APK działo się tyle
rzeczy, że naprawdę trudno wszystko zliczyć. Imprezy, pokazy, sesje, warsztaty, jam’y, spotkania, seanse… Na szczęście większych problemów nie zanotowaliśmy. Ostatnim wielkim wydarzeniem, jakie miało
miejsce w murach przy Królowej Jadwigi, był wernisaż Marka Niedźwieckiego, poprzedzający Smooth
Festiwal Złote Przeboje Bydgoszcz 2009. Obszerny
fotoreportaż z tego wydarzenia obok.
Zbliżają się wakacje, czas odpoczynku, relaksu i chillout’u. I znowu – nie dla APK. Już pod koniec czerwca
wspólnie z Agencją Artystyczną Horyzont rozpoczynamy mały muzyczny eksperyment, o którym nieco
szerzej piszemy niżej. Natomiast w lipcu planujemy
zupełnie unikatową, w zasadzie nawet bardzo absurdalną akcję – współorganizowany z Magazynem Moment „Festiwal Filmów Najgorszych”.
Celuloidowi masochiści już mogą zacierać ręce. Pokażemy naprawdę słabe filmy - te
klasyczne, jak i zupełnie świeże. W sierpniu odbędzie się również kolejna edycja Letniej
Szkoły Reportażu i Dokumentacji oraz warsztaty fotograficzne. To oczywiście nie wszystko, bieżące zapowiedzi jak zwykle na www.apk.byd.pl.
A po wakacjach – już teraz zapowiadamy – będzie się działo: wystawa Grand Press Foto
w Muzeum Fotografii, ogólnopolskie sympozjum pn. „Poznawanie Kazimierza Hoffmana:
horyzonty lektury”, no i koncert – niespodzianka… ale o tym w kolejnym numerze Kuriera.
Marek Szpak

Eksperymentalne warsztaty klubowe w APK
W drugiej połowie czerwca zapraszamy na „Warsztaty Klubowe”, zorganizowane
przy współpracy Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej i Agencji Artystycznej Horyzont. Poszukujemy młodych, kreatywnych instrumentalistów i wokalistów. Osoby te
niekoniecznie muszą posiadać wykształcenie muzyczne.
Chcielibyśmy zachęcić Was do współdziałania przy tworzeniu kompilacji dj’skich połączonych z instrumentami na żywo (np: trąbka, saksofon, kontrabas, skrzypce, pianino, flet, gitara basowa, gitara solowa, bębny elektroniczne, konga i wiele innych).
Mile widziane są również umiejętności wokalne. Jeżeli jesteś artystą, poszukujesz
w muzyce swojej drogi - zgłoś się do nas. Dzięki niezwykłemu doświadczeniu masz
szansę poszerzyć swój horyzont, a może znaleźć swój sposób na życie.
Patronem akcji jest klub „Moralist”, w którym często można trafić na imprezę, w którym, poza dj’em, na scenie pojawia się również „żywy” akompaniament. Warsztaty
są całkowicie bezpłatne, indywidualne zajęcia prowadzić będą w studiu APK Keta
oraz Screwball, dwaj dj’e z całkowicie przeciwnych, klubowych biegunów. Serdecznie zapraszamy.

Bydgoski klub Moralist regularnie współpracuje z instrumentalistami podczas imprez (foto: 01studio.eu)

GRAND PRESS PHOTO już w październiku po raz trzeci zawita do Muzeum Fotografii WSG. Ta prestiżowa wystawa fotografii reportażowej prezentuje prace nagrodzone w konkursie miesięcznika „Press” dla zawodowych fotoreporterów pracujących w redakcjach prasowych, agencjach fotograficznych oraz freelancerów. Prace
oceniają fachowcy o światowej sławie: przewodniczącym jury jest laureat Word
Press Photo, członkami zaś polscy zawodowi fotoreporterzy i fotoedytorzy.
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Pod koniec maja, na dzień przed koncertami Smooth Festival Złote Przeboje Bydgoszcz 2009 odbył się w APK wernisaż
fotografii Marka Niedźwieckiego, popularnego dziennikarza radiowego. Było to
oficjalne wydarzenie towarzyszące festiwalowi.
Z setek zdjęć, na których podczas swoich dziesięciu podróży do Australii Marek
Niedźwiecki utrwalił piękno tego kontynentu, prezentowanych jest 80 fotografii.
Przedstawiają florę, faunę i pejzaże z różnych stanów Australii – od Victorii, przez
Nową Południową Walię, do Queensland
i Australii Zachodniej. Nie zabrakło także zdjęć z Tasmanii oraz z „Czerwonego
Środka” – Terytorium Północnego. W interesujących ujęciach Marek Niedźwiecki przedstawia znane wszystkim „ikony”
Australii – Uluru, Olgas, Pinnacles czy
budynek Opery w Sydney, a także mniej
popularne i rzadziej odwiedzane przez turystów strony Piątego Kontynentu.

naszego studia nagrań, a potem Karolina
dostała się do programu Młode Talenty
APK i na wernisaż.
Zebranych gości powitała Dyrektor Generalna WSG – Małgorzata Szymańska-

-Sikora, która od 7 lat prowadzi Galerię
„Nad Brdą”. Kilka słów do gości na temat
Smooth Festivalu skierował Zastępca
Prezydenta Bydgoszczy - Maciej Grześkowiak.
Marek Niedźwiecki czarował swoim głosem, opowiadając krótko o wystawie i
zachęcając do bezpośredniego kontaktu.
Można było porozmawiać, zrobić zdjęcie
oraz otrzymać autograf autora.
Czas miło płynął w Galerii i Muzeum Fotografii (część wystawy jest eksponowana
w Muzeum). Zanim się zorientowaliśmy,
minęła godzina i w sali widowiskowej
APK Marek Niedźwiecki rozpoczął koncert zespołu Button Hackers ze wspaniałym wokalistą Jankiem Radwanem
www.buttonhackers.com)

Wernisaż rozpoczął się o godzinie 20:00.
Przybyłych gości powitała tegoroczna
maturzystka Karolina Kwiatkowska, która
zaśpiewała swoje autorskie kompozycje
w klimacie smooth: Sentymentalnie, Mały
koniec świata. Karolinie na gitarze akustycznej towarzyszył Paweł Piotrowicz.
Występ zakończył cover: If I were a boy.
APK odkryło Karolinę na MySpace (www.
myspace.com/karolinakwiatkowska). Ciekawa twórczość i barwa głosu zainteresowała nas na tyle, że zaprosiliśmy ją do
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Australia okiem niedźwiedzia
Australia. Koniec świata… Ale jaki piękny i niezwykły! Myślę, że wszystko stało
się przypadkiem. W latach 70. ubiegłego
stulecia korespondowałem z Lucią. Listy
stamtąd pachniały słońcem i miały takie
nietypowe znaczki pocztowe. Lucia przysłała mi misia koala z prawdziwego futra.
Teraz już nie robi się tam takich „pamiątek”. Dostałem od Niej także płytę z największymi przebojami grupy Sherbet. Byłem „panem świata”! Chyba nikt w Polsce
nie miał takiego albumu. W latach 80. grałem w radiu muzykę najpopularniejszych grup
australijskich. Takich jak INXS, Men At Work,
Little River Band, Midnight Oil. Jeszcze wtedy
nie marzyłem o wyprawie w tamte rejony. Były
nieosiągalne. W połowie lat 90. zadzwoniła do
mnie Iwona z Adelajdy. Wcześniej pracowała
w Trójce i wyemigrowała na Antypody. Zapytała, czy chcę tam polecieć. Na cztery spotkania
z Polonią. W Perth, Adelajdzie, Melbourne i
Sydney. Na 4 tygodnie. Kto by nie chciał? Poleciałem w styczniu 1995 roku i… wpadłem z
kretesem! Zobaczyłem najwspanialszą przyrodę na Ziemi, najpiękniejsze wschody i zachody
słońca. Niebo nigdzie nie było tak wysoko. No i
odkryłem wino. Wcześniej takiego nie piłem.
Od tamtej pory odwiedziłem Antypody już 10
razy. Trzy razy Nową Zelandię, trzy razy Tasmanię. Dlaczego Australia? Nie wiem… Tam
jest to coś, że chce się wracać. Każdy, kto tam
był, też mi to mówi. Miłość, fascynacja, uzależnienie. Samo dobre. Poza tym tam jest wszystko „do góry nogami”. Lubię uciekać od zimy,
bo tam wtedy jest właśnie lato. Zjawiskowo
piękne miejsca, sympatyczni, uśmiechnięci ludzie, którzy na każdym kroku mówią: „no worries mate!”. To w zasadzie znaczy wszystko.
Nie przejmuj się, będzie dobrze, ja Ci pomogę,
uśmiechnij się… Tam wszystko wydaje się proste, łatwe. No i to słońce! Pomaga na wszystko. Znaczy trochę też może zaszkodzić, ale o
tym może innym razem.
A może to jest tak, że lubię wracać do miejsc,
które lubię? 10 razy Korsyka, 10 razy Australia.
Tam właśnie „złapała” mnie chęć fotografowania. Ocalać chwile na zdjęciach. No bo czym
jest fotografia? Zatrzymaniem w kadrze. Zawsze sobie mówię, że to mój ostatni raz. Podróż jest długa i długo się ją pamięta. Ale tylko
do następnego razu. Teraz chcę odwiedzić Australię zimą, znaczy w lipcu, kiedy u nich jest
zima. Moje dotychczasowe podróże odbywały
się między listopadem a marcem. Wiosna, lato
jesień… wszystkie piękne. Zima da mi możliwość zobaczenia takich miejsc jak Kimberley.
Śni mi się po nocach. Czy uda się przeżyć
coś jeszcze bardziej ekscytującego niż Uluru,
Kata Tjuta, Wave Rock, Margaret River, Lucky
Bay… Długo by wymieniać.
Czy uda mi się pokazać Państwu „moją Australię”? Mam tremę, ale i cieszę się na to nowe dla
mnie doświadczenie.
I jeszcze jedno. W tych dniach Australia przeżywa największy od ponad 100 lat kataklizm
ognia i wody. Victoria płonie… Queensland tonie… To chyba jednak ocieplenie klimatu. Tam
to widać najwyraźniej. Woda z nieba, ale podpalenia od ludzi. Głupota ludzka nie zna granic. Spłonęły miliony zwierząt, setki ludzi. Kiedy odwiedziłem Australię pierwszy raz w 1995
roku, w Queensland żyło milion misiów koala.
Teraz jest ich tam mniej niż sto tysięcy. Kończy
się świat, jaki znaliśmy. Taka kolej rzeczy?
Marek Niedźwiecki (marzec 2009)

Z ŻYCIA UCZELNI

G EO G R AFIA
TURYSTYCZNA

O nową specjalność wzbogaciła
się oferta studiów II stopnia na
kierunku „turystyka i rekreacja”
WSG. Jest nią „geografia turystyczna”.

Pośród wielu zagadnień z zakresu wiedzy tak turystycznej, jak i
geograficznej studenci mogą m.in.
zapoznać się z zagadnieniami
wpływu środowiska geograficznego oraz
warunków społecznych, demograficznych, ekonomicznych i politycznych na
kształtowanie się kierunków turystyki w
poszczególnych regionach Ziemi, wpływu
katastrofalnych zjawisk przyrodniczych
oraz terroryzmu na poziom turystyki w
danym miejscu i czasie. Jak istotne dla
rozwoju turystyki jest oddziaływanie tych
zjawisk, mogliśmy wielokrotnie przekonać
się w minionych, burzliwych latach. Dlatego dziś szczególne znaczenie ma umiejętność uwzględniania ich w planowanej
działalności turystycznej, szybkiego reagowania na niepożądane czynniki.
Studenci poznają ponadto atrakcje turystyczne zarówno przyrodnicze, jak i kulturowe w wielu najciekawszych miejscach
na wszystkich kontynentach. Dowiedzą

się, jakie znaczenie ma
geoturystyka w turystyce na świecie, jaką
rolę pełnią różnorodne szlaki historyczne,
architektoniczne, pielgrzymkowe, etnograficzne. Nabędą praktyczne umiejętności w
zakresie wykorzystania
różnorodnych
materiałów informacyjnych,
kartograficznych, zdjęć
lotniczych itp. Poznają
rolę w turystyce regionów starożytnych
cywilizacji, obszarów zamieszkałych
przez różnorodne społeczności plemienne i etniczne. Wśród tematów wykładów
są m.in. geograficzne uwarunkowania turystyki, cywilizacje i kultury na świecie a
turystyka, turystyka aktywna i ekstremalna, geografia atrakcji turystycznych świata, kartografii w turystyce.
Uzyskane umiejętności pozwolą absolwentom wykorzystać tę wiedzę w planowaniu rozwoju turystyki, w tym specjalistycznych jej rodzajów, skutecznie łączyć
wiedzę geograficzną z aspektami praktycznymi obsługi ruchu turystycznego,

podejmować działania w zakresie informacji, reklamy, promocji.
Po uzyskaniu tytułu magistra absolwenci tej specjalności będą przygotowani do
pracy w urzędach na różnych szczeblach
administracji państwowej, zajmujących
się planowaniem rozwoju turystyki, w
dyrekcjach parków narodowych i krajobrazowych, do skutecznej i twórczej
pracy w biurach podróży, agencjach turystycznych, mediach, reklamie, wydawnictwach, w charakterze pilotów wycieczek,
rezydentów, pracowników ośrodków informacji turystycznej.
				
Zdzisław Preisner

Rozmowy na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. A.I. Hercena

i WSG oraz wymiany wykładowców.
Współpraca rozpocznie się w nowym roku
akademickim, ale jeszcze wcześniej, 18
lipca do Petersburga wyjedzie na kurs języka rosyjskiego pierwsza grupa naszych
studentów i pracowników.
Politechnika, a ściślej Państwowy Uniwersytet Politechniczny w Petersburgu
obchodzi w bieżącym roku 110-lecie istnienia. Liczy 28 tysięcy studentów i 2300
wykładowców, wśród których są członkowie Rosyjskiej Akademii Nauk i nobliści.
Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny
im. A. I. Hercena jest jedną z najstarszych
uczelni rosyjskich (działa od 212 lat) i słynie jako potężne centrum naukowo-dydaktyczne i kulturowe w Rosji i na całym
świecie.

Nowi partnerzy w Petersburgu
Od przyszłego roku nasi studenci i uczestnicy kursów językowych będą mogli uczyć
się języka rosyjskiego i angielskiego w
Petersburgu. Podpisane niedawno umowy zakładają wielowymiarową współpracę WSG z Państwowym Uniwersytetem
Pedagogicznym im. A. I. Hercena oraz z
Politechniką w Petersburgu.
Z wizytą w mieście Piotra I przebywały

dr Irena Kudlińska, kierownik Szkoły Języków Obcych i dr Marzena Sobczak,
dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, które spotkały się z władzami obydwu uczelni. Rozmowy dotyczyły możliwości współpracy w dziedzinach kursów
językowych, filologii, lingwistyki, ekonomii
i socjologii. Dotyczyć ona będzie wspólnych konferencji, publikowania w wydawnictwach naukowych uczelni rosyjskich
14

Dr Kudlińska nie kryje zadowolenia z wizyty: - Dzięki podpisanym umowom będziemy mogli wzbogacić naszą ofertę językową – mówi. – Skorzystają z niej studenci
filologii angielskiej, studenci wszystkich
kierunków, uczący się na lektoratach języka rosyjskiego i słuchacze naszych kursów językowych. Dodam, że nadal będą
mogli wyjeżdżać na kursy językowe do
Instytutu im. A.S. Puszkina w Moskwie. W
maju tego roku umowa z Instytutem została przedłużona na kolejne trzy lata.
Kristina Silitska

Jak przed każdym zagranicznym wyjazdem, również w tym przypadku miałem
pewne obawy co do miejsca, ludzi i warunków pracy. Tymczasem praktyka na
promie m/f Skania firmy Unity Line ze
Szczecina okazała się cennym doświadczeniem i lekcją życiową.
Prom kursuje codziennie: o 23.00 wychodzi ze Świnoujścia, a następnego dnia
z Ystad o godzinie 13.30. Klientami są
przeważnie kierowcy samochodów ciężarowych, ale także Szwedzi, jeżdżący do
Polski w celach turystycznych i Polacy,
podróżujący w celach zarobkowych.

Wracać? Ale dokąd?
„Projekt 12 Miast – Wracać? Ale dokąd? – porozmawiajmy o konkretach” to
tytuł kampanii, skierowanej do wszystkich Polaków, którzy rozważają powrót do kraju. Celem projektu jest próba odpowiedzi na pytanie „Czy warto
wracać do Polski?”.
W ramach kampanii, co miesiąc odbywają się w Londynie spotkania miast Polski z
Polonią z Wielkiej Brytanii, poświęcone współpracy z Polakami zamieszkałymi w Wielkiej Brytanii oraz pomocy, na jaką mogą liczyć powracający do kraju. Bydgoszcz była
czwartym prezentowanym miastem, po Szczecinie, Katowicach i Poznaniu.
W spotkaniu z Polakami z Wielkiej Brytanii wzięli udział: Maciej Grześkowiak, wiceprezydent Bydgoszczy, Joanna Zataj-Ross z wydziału kultury i współpracy z zagranicą
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zującego na promie regulaminu.
Hotel Manager poinstruował nas, w
jaki sposób zachować się podczas
pożaru, oprócz tego musiałem brać
udział w ćwiczeniach przeciwpożarowych, które zazwyczaj odbywały
się rano w Szwecji.
Czy była to ciężka praca? Trafiłem
na tzw. martwy sezon, czyli koniec
października 2008. Poza tym prom
m/f Skania pływał po Bałtyku od
niespełna miesiąca, czyli był nową
usługą, nieznaną szerszemu gronu
zainteresowanych, więc ciężkiej pracy tam nie doświadczyłem. Zresztą,
moim zdaniem, każdy zainteresowany
hotelarstwem lub gastronomią musi sam
sobie odpowiedzieć, czy ta praca jest dla
niego ciężka…
Na promie szczególnie podobały mi się
odmienne warunki pracy, których nigdy
bym nie doświadczył na lądzie. I inna, bardzo sprzyjająca atmosfera, którą tworzyła
kadra i załoga. Poza tym niewiele osób
może się pochwalić takim zajęciem. Powiem tylko, że praktyki w firmie Unity Line
to jeden z ciekawszych okresów mojej
drogi zawodowej i niezwykła przygoda.
Krzysztof Biały
Student 2 roku studiów II stopnia TiR
Z

Praktyki odbyłem w części hotelowej promu: bar, restauracja, kafeteria, sekcja
dla kierowców, recepcja, housekeeping.
Grafik ustalony był na cały czas praktyk,
czyli na 2 tygodnie. W ciągu dnia przemieszczałem się w różne miejsca, gdzie
pracowałem kilka godzin, przykładowo: 2
godziny w barze, półgodzinna przerwa,
3 godziny w kafeterii, 4 godziny przerwy,
potem znów bar bądź 2 godziny housekeeping. Konkretnie zajmowałem się obsługą gości (wydawanie potraw, napojów,
kolekcjonowanie szkła, naczyń, pomoc w
utrzymaniu czystości w kabinach, obsługa gości w recepcji).
Warto wspomnieć o naszych warunkach
mieszkalnych i o wyżywieniu. Praktykantom przydzielane są kabiny 2–4 osobowe.
Wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja,
deser) wydawane jest o regularnych godzinach w mesie załogowej. Oprócz tego,
przez 24 godziny na dobę, zarówno załoga, jak i praktykanci mają do dyspozycji
zimne i gorące napoje, a od późnych godzin wieczornych do rana - zimne przekąski.
Praca na promie różni się od pracy w
„zwykłym” hotelu. Będąc „chwilowo” częścią załogi, musiałem, poza standardowymi przepisami, przestrzegać obowią-
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Praktykant na morzu

Urzędu Miasta, Robert Nowakowski ze
Stowarzyszenia „Poland Street”, które zainicjowało spotkania w ramach programu
12 miast „Wracać? Ale dokąd?” i ja, jako
przedstawicielka WSG. Bezpośrednio z
kraju, podczas telekonferencji łączyli się z
nami m.in. Agnieszka Dąbrowska, kierowniczka i Konrad Schmidt z Biura Karier.
Rozmowy z rodakami trwały wiele godzin.
Odpowiadaliśmy na pytania, dotyczące
pracy w Polsce, planowanych inwestycji,
możliwości otrzymania dotacji czy pomocy społecznej. Duże zainteresowanie
wzbudziła oferta WSG, a zwłaszcza jej
program dla powracających do Polski,
którzy chcieliby rozpocząć studia, uzupełniać kwalifikacje, a nawet podjąć pracę.
Uczestnicząca w spotkaniu organizacja
polonijna „Enjoy Bydgoszcz” z Nottingham
(jej członkowie pochodzą z Bydgoszczy
lub okolic) wyraziła chęć współpracy z
naszą Uczelnią w zakresie promocji tego
programu.
My sami wiele dowiedzieliśmy się o Polakach mieszkających w Wielkiej Brytanii
– o tym, jak żyją i pracują w tym kraju,
jak planują swoją przyszłość i jak bardzo
tęsknią za Polską. Chcieliby wrócić, ale
pod warunkiem, że będą mogli bez problemów odnaleźć się w polskiej rzeczywistości. Zanim podejmą tę decyzję, lgną
do Stowarzyszenia Polaków w Wielkiej
Brytanii, by za jego pośrednictwem być
bliżej nas.
Ewa Saks

NAUKI SPOŁECZNE

Czas na rodzinę

... dopiero - czy może należy powiedzieć „nareszcie!” Od dziesiątek, a
wręcz setek lat rodziną interesują się
badacze, instytucje, państwa. Określa się jej znaczenie, analizuje zmiany, jakie w niej zachodzą, umieszcza
się ją w rankingu wartości, a nawet
ogłasza się jej upadek… ale dopiero
od niedawna zaczęto kształcić młodych ludzi na kierunku – „nauki o rodzinie”.
To ogromna szansa i możliwość
wspierania rodziny, ale przede wszystkim przyczynianie się do jej prawidłowego funkcjonowania od podstaw. Zastanawiające, jak długo ten obszar pozostawał
niezagospodarowany. W czasach, gdy
wykształcenie ma tak ogromną wartość,
kiedy
przygotowujemy
skrupulatnie
młodych
ludzi do różnych ról,
choćby np. obsługi wózków widłowych, jakbyśmy zapomnieli o tej być
może najważniejszej roli
– członka rodziny, rodzica,
odpowiedzialnego
wychowawcy własnych
dzieci. Przecież w rodzinie zaczyna się proces,
który zapewnia ciągłość
i trwałość społeczeństw,
określa jakość relacji,
system wartości – wszystko to, co najważniejsze.
Współcześnie mądrość
ojców już nie jest mądrością synów. Rzeczywistość zmienia się bardzo
szybko, staje się coraz
bardziej wymagająca, a
wszelkie braki w naszych zdolnościach
adaptacyjnych odbijają się na rodzinie i
w niej mają swoje korzenie. Tam ujawniamy słabości, frustracje, bezradność, tam
bierzemy odwet za niepowodzenia, najboleśniej możemy być zranieni, tam też
oczekujemy wsparcia i bliskości. Nie wystarcza już dla dobrego funkcjonowania
w rodzinie to, czego nauczyli nas rodzice, tym bardziej, że wielu z nich popełnia
błędy wychowawcze, prezentuje postawy
niesprzyjające rozwojowi, modeluje agresywne sposoby rozwiązywania konfliktów.
Potrzeba więc gruntownej profesjonalnej
wiedzy oraz umiejętności, aby skutecznie
rodzinę wspomagać.
Na te potrzeby odpowiada kierunek „nauki
o rodzinie”, nowoczesna dziedzina kształcenia o interdyscyplinarnym charakterze,
stwarzająca wiele szans i nowych perspektyw.
Na kierunku „nauki o rodzinie”, oprócz wyposażania w wiedzę z różnych dyscyplin,
szczególny nacisk kładziemy na praktyczne przygotowanie naszych studentów do

pracy w zawodzie. W tym
celu
proponujemy wiele
form warsztatowych i ćwiczeniowych w ramach planów
studiów oraz jako dodatkową ofertę głównie dla naszych studentów. Atmosfera studiów sprzyja integracji, wyzwala autorefleksję. Wszystko to umożliwia rozwijanie
własnego potencjału, kształtowanie umiejętności m.in. komunikowania się, negocjacji, radzenia sobie ze stresem, które na
bieżąco, jeszcze w trakcie studiów, podnoszą jakość życia i poszerzają perspektywy. Zakład Nauk o Rodzinie organizuje
debaty społeczne, konferencje naukowe
o różnym zasięgu, co daje szansę aktywnym studentom na intensywny rozwój, na
poznawanie wyników badań naukowych
na temat rodziny oraz na kontakt z najbardziej uznanymi praktykami i proponowanymi przez nich metodami pracy z

rodziną. Nowoczesność kształcenia na
tym kierunku wyraża się zarówno poprzez
jego interdyscyplinarność jak i łączenie
teorii z praktyką, co stwarza duże szanse
na osiągnięcie sukcesu zawodowego.
W roku akademickim 2009/2010 proponujemy do wyboru studia pierwszego stopnia
na następujących specjalnościach:
• Psychopedagogika
• Opieka i wychowanie
• Integracja społeczna niepełnosprawnych
• Gerontologia z elementami rehabilitacji
• Diagnoza i terapia rodziny.
Mają one wspólną podstawę – rodzinę.
Wybór specjalności określa obszar, który
studentom jest najbliższy: czy to zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób
z niepełnosprawnościami lub osób starszych i wyrównywanie ich szans na rozwój
oraz godne życie; czy to identyfikowanie
tkwiących w rodzinie zagrożeń rozwojowych dzieci i młodzieży oraz nabywanie
umiejętności radzenia sobie z nimi; czy
wreszcie diagnozowanie i rozwiązywanie
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problemów z zakresu życia małżeńskiego
i rodzinnego, uzyskanie umiejętności systemowego wspierania rodziny.
Absolwenci będą przygotowani do pracy
m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, zawodowych niespokrewnionych
rodzinach zastępczych, organizacjach
pozarządowych, domach pomocy społecznej, placówkach leczenia uzależnień,
świetlicach socjoterapeutycznych, hospicjach, placówkach rehabilitacji, poradniach terapeutycznych, instytucjach administracji państwowej i samorządowej oraz
innych, które zajmują się różnymi typami
rodzin. Absolwenci tego kierunku staną
się więc specjalistami wyposażonymi w
kompetencje umożliwiające z jednej strony krótkotrwałą pomoc rodzinie z drobnymi dysfunkcjami, polegającą głównie na
uruchomieniu tkwiącego w niej potencjału
i wskazaniu działań służących przywracaniu poprawnego funkcjonowania (np.
usprawnienie komunikacji
w rodzinie, zredukowanie
błędów popełnianych w
procesie wychowania), z
drugiej zaś strony podejmowanie pogłębionej diagnozy
i planowanie długofalowych
oddziaływań, dotyczących
rodzin niewydolnych z różnych powodów. Działania
takie wymagają współpracy różnych specjalistów, a
także umiejętności ich koordynowania, opracowywania programów i projektów
działalności edukacyjnej,
opiekuńczej, wychowawczej, terapeutycznej – do
czego przygotowujemy na
tych studiach.
Przed aktywnymi, pełnymi
inicjatywy
absolwentami
otwierają się także możliwości samozatrudnienia, poprzez tworzenie placówek zajmujących się członkami
rodzin (w różnym wieku, stanie zdrowia,
ze zróżnicowanymi potrzebami opiekuńczymi) całodobowych, bądź dziennego
pobytu. Współczesne społeczeństwa europejskie, w których coraz więcej jest ludzi
starych, niepełnosprawnych, a u dzieci i
młodzieży narastają zaburzenia zachowania, już zajmują się (lub w najbliższym
czasie będą musiały poważnie zająć się)
tymi problemami.
Co skłania ludzi do rozpoczęcia nauki na
tym kierunku? Chęć zdobycia ciekawego
i satysfakcjonującego zawodu? Potrzeba
pogłębionego wielostronnego rozwoju, poznawania siebie i innych? Pragnienie, by
w przyszłości założyć własną szczęśliwą i
poprawnie funkcjonującą rodzinę? Każdy
z tych powodów traktowany autonomicznie można by uznać za wystarczający, a
przecież ten kierunek umożliwia realizację
wszystkich tych celów.
Alicja Kozubska

Rzeczywistość społeczna, w której żyjemy, ze względu na swoją dynamikę
i zmienność stawia przed nami wciąż
nowe wyzwania. Stałość rodzi pewność,
daje możliwość oparcia, poczucie bezpieczeństwa. Zmienność wzmaga niepewność, czym niejednokrotnie przyczynia
się do utraty dotychczasowego poczucia
bezpieczeństwa. Można tu przytoczyć
wiele przykładów obrazujących taki stan
rzeczy, jak choćby: zmieniające się przepisy, pojawiające się coraz to nowsze
produkty, generujące nowe potrzeby, ale
i wymagające wiedzy w ich obsłudze,
zastosowaniu, zmiany otaczającej infrastruktury. To, co kiedyś pozwalało jednostce dobrze funkcjonować w środowisku,
dziś nie zawsze jest przydatne, a czasem
wręcz stwarza istotne problemy.
Ponadto, uwagę należy zwrócić na fakt,
iż na zmienność zewnętrzną dodatkowo nakładają się nieuniknione zmiany
związane z wydarzeniami, dotykającymi
indywidualnie daną osobę - mogą to być
narodziny dziecka, utrata pracy, choroba
lub niepełnosprawność, rozwód, śmierć
członka rodziny, może to być pojawienie
się potrzeby przekwalifikowania i wiele,
wiele innych sytuacji, które wymuszają
na nas konieczność odnalezienia się w
nowej sytuacji.
Istnienie w społeczeństwie przekonania,
że ze wsparcia instytucji pomocy społecznej korzystają jedynie ludzie z marginesu
społecznego, osoby bierne, rodziny patologiczne, stanowi stereotyp, wywodzący się zapewne jeszcze z czasów, kiedy
to różnego rodzaju „ochronki”, działania
filantropijne, charytatywne skierowane
były głównie do ludzi bezdomnych, chromych, żebrzących, sierot.
Współcześnie w Polsce przede wszystkim problem bezrobocia oraz szereg negatywnych zjawisk generowanych przez
bezrobocie – ubóstwo, zaburzenia funkcjonowania rodziny, uzależnienia, depresje, przestępczość(…) – spowodował, że
korzystanie z różnych form pomocy społecznej, zarówno tych materialnych, jak i
niematerialnych przede wszystkim w formie pracy socjalnej, stało się udziałem
ogromnej liczby osób nimi dotkniętych.
Pracownik socjalny – profesjonalista od
pomagania – to zawód, który wymaga
z pewnością powołania, ale i ogromnej
wiedzy. Obszar działania pracownika
socjalnego obejmuje bowiem wszelkie
sytuacje, w których osoba i/lub rodzina
nie jest w stanie samodzielnie przezwyciężyć problemów ją dotykających. Problemów wynikających z bezdomności,
ubóstwa, bezradności w prowadzeniu
gospodarstwa domowego, problemów
wychowawczych, szczególnie w rodzinach niepełnych, wielodzietnych, z długotrwałej choroby, niepełnosprawności,

alkoholizmu, trudności przystosowania
się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, bezrobocia, trudności w powrocie
na rynek pracy i mnóstwa innych obszarów problemowych, które ulegają przeobrażeniom, lecz nigdy nie zanikają.
W tym miejscu konieczne jest wskazanie,
iż owa zmienność tak charakterystyczna
dla współczesnego społeczeństwa, nie
zawsze, w dłuższej perspektywie, musi
prowadzić do pogorszenia sytuacji osoby i rodziny. Choć często w pierwszym
okresie właśnie pogorszeniem funkcjonowania osoby, rodziny się objawia. Często
prowadzić może do
poczucia bezradności,
utraty wpływu na swoje życie, przekonania
o braku możliwości
rozwiązania zaistniałej sytuacji. Aby nie
doszło do utrwalenia
negatywnych skutków
zaistniałych zmian, z
pomocą może i powinien przyjść pracownik
socjalny, gdyż to jego
rolą jest:
- pomoc w przywróceniu poczucia bezpieczeństwa,
- uwolnienie energii i uwagi rodziny na nierozwiązane problemy psychologiczne,
- odbudowanie podstawowego poczucia
wartości i sprawczości,
- zwiększenie poczucia odpowiedzialności rodziny za rozwiązywanie swoich
problemów,
- zwiększenie umiejętności rozwiązywania problemów.
- umotywowanie członków rodziny do
głębszej zmiany.
Współczesna, profesjonalna praca socjalna może być i jest doskonałym pretekstem do przywrócenia rodzinie wiary
w możliwość pozytywnej zmiany. Jest
okazją do przywrócenia członkom marginalizowanej rodziny wiary we własne siły.
Dla pomagającego stanowi pomost w
zrozumieniu problemów rodziny i zbudowaniu z nią dobrego, opartego na zaufaniu kontaktu. W pracy socjalnej pomagający może wykazać się fachową wiedzą
i umiejętnością jej zastosowania; przestrzega poufności; jest zaangażowanym
rzecznikiem osoby i rodziny wobec służb
i instytucji. To wszystko motywuje osobę
i rodzinę do podjęcia trudu nad rozwiązaniem przyczyn bieżących problemów, do
poszukiwania nowych rozwiązań i wreszcie – powoduje przywrócenie wiary, że
możliwość zmiany to nie pusty frazes,
to nie słowa bez pokrycia, lecz podjęte
indywidualne, konkretne decyzje, działania, wyzwania.
Efekty takie pomagający może osiągnąć
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przywrócenie wiary w możliwość pozytywnej zmiany
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poprzez: niestawianie warunków
wstępnych wspomaganemu, słuchanie, rozumienie, autentyczność,
brak arbitralności, oceniania, pouczania, niewyręczanie, włączanie
do działania i odpowiedzialności.
Praca socjalna wymaga od pomagającego odpowiedniej intensywności, a co za tym idzie czasu, jaki powinien poświęcić osobie, rodzinie.
Wymaga też stałego doskonalenia
umiejętności fachowych i dyspozycji emocjonalnych, potrzebnych do
procesu pomagania.
Wypracowane w relacji pomocy
zaufanie i więź oraz poczucie bezpieczeństwa wzmacnia siły i mo-

tywację osoby i rodziny oraz stanowi
podstawę do dalszej pracy nad rozwiązaniem jej problemów psychologicznych
i społecznych.
Zamiast zakończenia:
„Nawet najdłuższa podróż zaczyna się
od jednego kroku” . Czasem może to
być krok w kierunku innego myślenia.
Taki krok może być pierwszym etapem
i jednocześnie wyrazem dużej zmiany,
zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę
miejsce, z którego wyruszają: klient i pracownik socjalny.
Hanna Brzuszczak

Pomyślna ocena
„geografii”
Pozytywną oceną zakończyła się
kontrola, jaką Państwowa Komisja Akredytacyjna przeprowadziła na kierunku „geografia” naszej
Uczelni w Bydgoszczy. W Uchwale czytamy: „Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe
i organizacyjne, a także posiada
odpowiednią bazę materialną do
prowadzenia na kierunku „geografia” studiów pierwszego stopnia.
Poziom prowadzonych studiów odpowiada podstawowym kryteriom
jakościowym”.

Z ŻYCIA UCZELNI

PODAJ RĘKĘ

Ze wszystkich znanych mi definicji
działań z zakresu Public Relations
najbardziej lubię tę, którą trudno byłoby znaleźć w akademickich podręcznikach. PR czyli…podaj rękę.
Zobacz, nie mam nic do ukrycia,
podaję rękę na znak przyjaźni i szacunku.
Ze wszystkich znanych mi przejawów aktywności „piarowskiej” najbardziej lubię te, które czynią nas
wrażliwszymi. Mam na myśli kampanie społeczne - wiele wątków,
sposobów i narzędzi, wykorzystywanych
w jednym celu: zmiany świata na lepsze.
Nie bij, nie wyśmiewaj, nie poniżaj, nie
pal, nie pij, nie ćpaj, nie śmieć, nie niszcz,
nie używaj foliowych toreb, jeśli nie jest
to konieczne, oszczędzaj wodę i energię.
No i oczywiście: jedz ryby.
Współczesne kampanie społeczne korzystają z tych samych narzędzi, co najlepsze komercyjne reklamy. Zamiast moralizatorskiego zadęcia mamy więc emocje,
bezpośredni, często spersonalizowany
przekaz, który trafia najpierw do serca, a
potem do umysłu ludzi.
Czy to działa? Tak, ale trzeba czekać, więc
niecierpliwym polecamy raczej marketing,
bo tutaj słupki sprzedaży potrafią rosnąć
jak rzeżucha na Wielkanoc. W przypadku
kampanii społecznej trzeba mieć jeszcze
wolę , wiarę i wiedzę. I wiarygodność.
Wolę, żeby chcieć coś zmienić. Wiarę, żeby wiedzieć, że to, co robimy, jest
słuszne i dobre, wiedzę, żeby sięgnąć po
skuteczne narzędzia. Wiarygodność, bo
to podstawa wszystkiego.
A co potem? Działać. Nie poddawać się,
nie zrażać i koniecznie poszukiwać.

W ubiegłym roku,
w ramach przedmiotu
Projekt
Public Relations,
dwóch studentów
napisało projekt
kampanii społecznej „Reklamówki
do
reklamacji”.
Był on na tyle
profesjonalny, że
udało się pozyskać z Uczelni
studencki grant,
znaleźć partnerów, zaangażować lokalny
samorząd, a nawet namówić sieć ekskluzywnych delikatesów do ufundowania
płóciennych toreb. Wszystko po to, by
przekonać bydgoszczan do korzystania z
toreb wielokrotnego użytku, popularnych
swego czasu siatek.
W tym roku, umocnieni sukcesem, poszliśmy krok dalej i postanowiliśmy wziąć
udział w ogólnopolskim konkursie Fundacji Nasza Ziemia i zawalczyć o „zielony grant” Henkla. Napisaliśmy projekt
prawie półrocznej kampanii społecznej
pt. „Bydgoszcz świeci przykładem”. Dlaczego Bydgoszcz? Bo dla większości
z nas to nasze miasto. Dlaczego świeci
przykładem? Bo chcieliśmy spowodować,
aby bydgoszczanie zaczęli oszczędzać
energię elektryczną, żeby „świecili”, nie
niszcząc przy tym Ziemi i domowych budżetów.
I… udało się. Zostaliśmy laureatami konkursu, mogliśmy działać. Mogliśmy być
skuteczni.
Bo dobre PR, to skuteczne PR.

Wiedzą o tym także ci studenci socjologii, którzy w tym roku zdecydowali się
przekonać bydgoszczan, że pies pasuje
do miasta, ale musi mieć mądrego właściciela. Dzięki wytrwałości i determinacji
udało się autorom projektu przygotować
i przeprowadzić znakomity happening,
podczas którego dzieci z Pogotowia Opiekuńczego w Bydgoszczy spotkały się z
najlepiej wychowanymi psami na świecie.
Psi terapeuci spisali się na medal. Nasi
studenci też.
Coraz rzadziej mamy czas i ochotę, aby
robić coś dla innych. Kampanie społeczne i publicznie pożyteczne działania z
zakresu Public Relations mogą to zmienić. Dopóki są ludzie, którzy chcą innych
przekonywać do lepszego życia, jest nadzieja, że małym nakładem kosztów, ale
zawsze ciężką pracą, dzięki wzajemnej
sympatii i zaangażowaniu można zrobić
coś ważnego. Dla siebie, dla innych i dla
tych wszystkich, którym chciałoby się powiedzieć PR, czyli Podaj Rękę.
					
		
Małgorzata Dysarz

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych
Oficjalnie zostało wpisane do Uczelnianego Rejestru Organizacji Studenckich
WSG w styczniu 2009. Jest pierwszą tego
typu organizacją w województwie kujawsko-pomorskim.
Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych WSG liczy obecnie 11 osób, a do
pierwszego zarządu ZSN WSG zostali
wybrani: Natasza Ksobiak, Błażej Makowski i Mikołaj Piekut. Wspiera ich Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych
WSG, które pomogło w organizacji sympozjum dla osób niepełnosprawnych pt.:
„Pełnosprawny w pracy i w biznesie”.
Podczas obrad swój referat pt. „Orzeczenie i co dalej?” wygłosiła Natasza Ksobiak. To pierwsze sympozjum zakończyło
się sukcesem, o czym świadczy liczny
udział uczniów ponadgimnazjalnych szkół
integracyjnych i specjalnych.
Kolejnym znaczącym przedsięwzięciem

Zrzeszenia i Biura jest realizacja nowatorskiej akcji edukacyjnej „Masz szczęście,
jesteś zdrowy”, skierowanej do uczniów
szkół ponadgimnazjalnych. Głównym jej
celem jest pokazanie młodzieży „świata
oczami osoby niepełnosprawnej”. Poza
tym w maju, podczas Studenckiego Kongresu Kół Naukowych Uczelni Bydgoskich
przedstawiciele Zrzeszenia wygłosili referat na temat: „Rozwój ruchu studentów
niepełnosprawnych w Polsce”.
I jeszcze jeden miły akcent: dzięki przychylności klubu sportowego BKSCh
Delecta członkowie Zrzeszenia mogą
chodzić bezpłatnie na mecze Plus Ligi
Siatkówki w Bydgoszczy.
Oficjalnym logo Zrzeszenia jest skrót
ZSN, gdzie Z napisane jest literą łacińską,
S w piśmie brajla, a N w języku migowym.
Szczegółowe informacje na temat dyżurów oraz aktualnych działań można uzyskać na stronie internetowej Biura Rzecz18

nika Osób Niepełnosprawnych www.
niepelnosprawni.wsg.byd.pl. Studentów
niepełnosprawnych zainteresowanych robieniem rzeczy nietuzinkowych zapraszamy do wspólnego działania.
Radosław Cichański
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niu, „Konferencja Grupy Rodzinnej” metodą działań w sytuacji kryzysowej
w rodzinie (Jarosław Przeperski – dyrektor Fundacji „Nadzieja dla Rodzin”).
„Dobry rodzic – dobry start - czyli jak
zostać dobrym rodzicem gimnazjalisty?” (Elżbieta Kłosowska, pedagog,
terapeuta i zarazem prezeska Toruńskiego Stowarzyszenia Aktywności
Społecznej), „Zaburzenia i choroby
psychiczne a rodzina osoby chorej
(lek. med. Michał Wojtaszek, specjalista psychiatra z Centrum Psychiatrii
i Psychogeriatrii Akson w Toruniu),
„Rodzina z dzieckiem niesprawnym nadzieje i zagrożenia” (lek. med. Krzysztof
Liszcz – specjalista psychiatra, Pracownia
Edukacyjna „AKSJOMAT” Toruń, ekspert
PARPA d.s. FAS), „Trening pamięci dla
osób starszych” (dr Ludmiła Zając–Lamparska, psycholog UKW w Bydgoszczy), „Przemoc w rodzinie. Rozpoznawanie i działanie”
(Ewa Rachuba, pedagog, socjoterapeuta ze
Stowarzyszenia MEDAR w Bydgoszczy).
Konferencja unaoczniła ogromną chęć i
potrzebę uczestniczenia w tego typu przedsięwzięciach ze strony praktycznie wszystkich środowisk, dla których praca z rodziną
jest pasją, powołaniem, a równocześnie
zawodem. Wykazała również konieczność
utworzenia przestrzeni spotkań psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych,
dzielnicowych, kuratorów sądowych i społecznych, terapeutów, a także nauczycieli akademickich i pracowników urzędów
wszystkich szczebli, kształtujących społeczną politykę w regionie. Taką przestrzeń,
w sposób jak najbardziej naturalny, kreuje
nowy kierunek w WSG - „nauki o rodzinie”,
a także Departament Spraw Społecznych
Urzędu Marszałkowskiego – organizatorzy
konferencji, która zapoczątkowała utworzenie pomostu między nauką i praktyką w
celu poszukiwania systemowych rozwiązań
wsparcia dla rodziny.
		
Hanna Brzuszczak

Konferencja o rodzinie

ważna i potrzebna

Pod hasłem „Budowanie systemu wsparcia dla rodziny. Możliwości i ograniczenia”
odbyła się na naszej Uczelni pierwsza regionalna, naukowo-społeczna konferencja.
Pierwsza - bo zamierzamy organizować takie spotkania na gruncie nauki i praktyki w
kolejnych latach. Już tej jesieni podejmiemy
przygotowania do organizacji przyszłorocznej konferencji – tym razem dwudniowej.
Skąd takie śmiałe plany? Ogromne zainteresowanie, jakie wzbudziła ta konferencja,
przeszło nasze najśmielsze oczekiwania.
Wyższa Szkoła Gospodarki gościła ponad
200 uczestników, reprezentujących ośrodki
pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki adopcyjne, Policję,
organizacje pozarządowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze, świetlice środowiskowe, warsztaty terapii zajęciowej, Kościół
i wiele innych podmiotów, których nadrzędnym celem jest wsparcie osób i rodzin.
Część pierwsza konferencji miała charakter
naukowy. Mogliśmy podczas niej wysłuchać niezmiernie interesujących wykładów

prof. UMK Tomasza Biernata, dr Aleksandry
Ciżmowskiej z UKW w Bydgoszczy, oraz
dr Aliny Rozłuckiej z UWM. Duże zainteresowanie wzbudziła także prezentacja nowej formy wsparcia skierowanej dla osób
starszych – Rodzinne Domy Pomocy, którą przedstawiła Ewa Wołczak z MOPS w
Gdańsku, szczególnie, że jest to forma mało
znana, a w naszym regionie jeszcze niepraktykowana. Kto wie, być może właśnie
dzięki konferencji propozycja ta wzbogaci i
uzupełni ofertę pomocy seniorom także i w
naszym województwie.
W drugiej części konferencji uczestnicy
mieli możliwość zapoznania się z metodami pracy doświadczonych praktyków, specjalistów różnych dziedzin. Przygotowano
do wyboru aż 7 grup warsztatowo-dyskusyjnych: „Wspieranie rodziny z problemem
uzależnienia. Terapia Skoncentrowana na
Rozwiązaniach jako metoda pracy z osobą
uzależnioną” - poprowadził Artur Lewiński,
terapeuta z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toru-

Od nowego roku akademickiego 2009/
2010 na naszej Uczelni będą się odbywały kursy treningu pamięci i koncentracji
uwagi, prowadzone przez Szkołę Pamięci Wojakowskich.
Program edukacyjny Szkoły Pamięci Wojakowskich bazuje na samodzielnie wypracowanych metodach, które powstały w wyniku
systematycznie prowadzonych obserwacji,
ćwiczeń, doświadczeń. Podstawą sukcesów tej metody jest odpowiednie sterowanie
wysiłkiem intelektualnym oraz wytworzenie
prawidłowych nawyków pracy umysłowej.
Działalność szkoły nie polega na typowym
przekazywaniu wiedzy – trener nie prowadzi lekcji ani wykładów. Chodzi głównie o
wykształcenie coraz bardziej potrzebnych
w szkole umiejętności, od których zależy
dalsze zdobywanie wiedzy w całym procesie nauki szkolnej. Systematyczne wykonywanie ćwiczeń, intensywnie angażujących
pamięć i koncentrację uwagi, prowadzi z
czasem do rozwoju odpowiednich partii

mózgu. Metoda SPW
bazuje na naturalnym
efekcie. Jeśli używasz
intensywnie swojego
mózgu, jego funkcje stale się poprawiają.
Można to osiągnąć - i wielu ludzi tak czyni
– zwykłą aktywnością intelektualną: czytaniem, tworzeniem, studiowaniem. Osoby,
które zdecydowały się na kontynuowanie
nauki w szkołach wyższych, są nie tylko
bogatsze od innych o wiedzę, którą udało
im się nabyć, ale również o to, że ich mózgi
pracują lepiej i wydajniej niż mózgi osób, które szybko zakończyły swoją ścieżkę edukacyjną. Kursy treningu pamięci i koncentracji
uwagi przynoszą efekty już po pierwszych
zajęciach. Liczba zasad skutecznego zapamiętywania zwiększa się i utrwala z każdym
treningiem. Treningi bazują na wyobraźni
i skojarzeniach. Podczas ich trwania wykorzystywane są programy komputerowe,
rzutniki, nagrania audio, drukowane karty
obrazkowe. Zróżnicowanie ćwiczeń pozwa-

Trening pamięci w WSG
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la uniknąć monotonii na zajęciach.
Wychodząc z założenia, że - podobnie jak w
nauce języków obcych, nauce gry na instrumentach, sporcie - doskonałe wyniki przynosi odpowiednio dobrany zestaw ćwiczeń,
zajęcia SPW trwają ściśle sprecyzowaną
ilość czasu. Regularny kurs liczy minimum
96 godzin lekcyjnych. Z młodzieżą zajęcia
odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne, z dorosłymi najczęściej 2 razy w
tygodniu po 3 godziny lekcyjne. W związku
z podpisanym porozumieniem między WSG
a SPW od roku akademickiego 2009/2010
kursy będą odbywać się także w Wyższej
Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
Zapisy i szczegółowe informacje: Centrum
Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary 2, bud.
G, pok. G25, tel. 052 567- 00- 63
Dariusz Czapiewski

Z ŻYCIA UCZELNI

Jarmark Wielkanocny czyli

INWESTYCJE W TRADYCJE
Wielkanocne obyczaje,
wszyscy dobrze znamy
Pamiętamy o nich,
gdy przy stole się zbieramy
Siada mama przy stole,
a przy mamie tata. I my.
Wiosna na nas zza firanek zerka
A pstrokate pisanki chcą tańczyć
oberka
Wpuśćmy wiosnę,
niech słońcem zabłyśnie nad stołem
W wielkanocne świętowanie,
jak wiosna wesołe.

Już po raz piąty na naszej Uczelni odbył się
konkurs „Aranżacja stołu”, którego tematem
przewodnim był stół wielkanocny. W konkursie, jak co roku, udział wzięli studenci III roku
kierunku „turystyka i rekreacja”, specjalności
„zarządzanie gastronomią i dietetyka” oraz
hotelarskiej, a także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Solca Kujawskiego, Inowrocławia, Kruszwicy, Brodnicy, Bielic, Świecia,
Dobrzynia nad Wisłą i Bydgoszczy.
Uczestnicy wykazali się dużą pomysłowością i kreatywnością. Stoły były bajeczne,
kolorowe i przede wszystkim ukazywały tradycje Świąt Wielkanocnych. Komisja, której
przewodniczył dr Grzegorz Russak, była
pod ogromnym wrażeniem przygotowanych
stołów. Wyłonienie zwycięzców było nie
lada problemem. Wśród szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyło Technikum Żywienia
i Gospodarstwa Wiejskiego w Bielicach, II
miejsce przyznane zostało Zespołowi Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu.
Wśród studentów I miejsce zajęli Magdalena Rymer, Emilia Lis i Daniel Ruszel, a na II
miejscu znaleźli się: Magdalena Kosowska,
Katarzyna Staniszewska, Justyna Klepin.
Nagrody ufundowała Wyższa Szkoła Gospodarki.
Konkursowi towarzyszył „Jarmark wielka-

Unia Akademicka to dziesięć uczelni niepublicznych z całej Polski. To
także osiem komisji tematycznych,
które dzień po dniu realizują swoje zadania. I zwyczajna działalność
każdej ze szkół. Razem daje to dziesiątki, setki informacji - istotnych, ciekawych i pożytecznych.
Jak radzi sobie Unia z przepływem
tych informacji? Między innymi za po-

nocny”, podczas którego mieliśmy okazję
poznać tradycyjne polskie potrawy wielkanocne, przygotowane przez Koła Gospodyń
Wiejskich naszego województwa. Dodatkowo swoje wyroby zaprezentowali uczestnicy
warsztatów terapii zajęciowej z Bydgoszczy
i Nakła. Przyznaję, robiło to wrażenie.
W trakcie jarmarku mogliśmy również wysłuchać wykładu na temat „Tradycje wielkanocne”, prowadzonego przez dr. Grzegorza
Russaka, a także zobaczyć przygotowywanie tradycyjnych potraw wielkanocnych
przez kucharzy ze Stowarzyszenia Kucharzy Kujaw i Pomorza. Obejrzeliśmy układ
taneczny przygotowany przez studentkę II
kierunku TiR, Aleksandrę Sowę, który wzbudził ogromny aplauz publiczności, a potem
podziwialiśmy połączony z degustacją pokaz robienia tradycyjnej polskiej białej kieł-

basy, który przygotowała Osada Karbówko.
Kolejny, bardzo udany konkurs już za nami.
Stoły, jak co roku, prezentowały się znakomicie. Pomysły były innowacyjne, a co najważniejsze konkurs wychodzi już poza teren
Uczelni. W najśmielszych marzeniach nie
spodziewaliśmy się tylu gości. Co będzie w
następnej edycji? Stół bożonarodzeniowy z
pewnością pobudzi wyobraźnię niejednego
uczestnika…
Dorota Łoboda

mocą tzw. newslettera. Ukazało się ich
do tej pory pięć, szósty niebawem dotrze
do wszystkich odbiorców - do pracowników i studentów
wszystkich uczelni
- członków Unii.
To dzięki newsletterom
dowiadujemy się, że Wyższa
Szkoła Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu
przygotowuje się do otwarcia dwóch
wydziałów zagranicznych w Grecji,
Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na
kierunku „kosmetologia”, Wyższa
Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

odebrała Medal Europejski za studia
na kierunku „stosunki międzynarodowe” i „ekonomia”, a student trzeciego
roku japonistyki w Wyższej Szkole
Języków Obcych w Poznaniu - Paweł Szymczak stworzył pierwszy program służący interaktywnej nauce,
przeznaczony dla studentów filologii
japońskiej z całej Polski. Z kolei nasi
partnerzy czytają o jubileuszu WSG
(wielu z nich gościło zresztą z tej
okazji na Garbarach), o organizowanych przez nas konferencjach, o naszej współpracy zagranicznej, itp.
Pomysłodawczynią i autorką newsletterów jest Kinga Oczachowska,
wykładowca WSG, która - jako sekretarz Prezydium Unii Akademickiej
- zdobywa, gromadzi, selekcjonuje i
redaguje wszystkie wiadomości.
ESz
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S P O RT
Patryk jako „ranny”

w wapieniu i w granicie
Po trzech dniach przenosimy się w cudowny, granitowy rejon, położony 17
km od Jeleniej Góry, czyli w tzw. Sokoliki. Zamieszkaliśmy w Trzcińsku, w
gospodarstwie agroturystycznym. Do
dziś wspominamy smak cudownych
obiadków przemiłej gospodyni. (Pozdrawiamy!) Tutaj mogliśmy wreszcie
rozkoszować się tarciem granitu. Zamiast dziurek - krawądki, ryski i zaciątka. Cud, miód i orzeszki. Zestresowana Czesia mimo wszystko kontynuuje
szkolenie.
Wspinaczka w granicie wydaje się być
nieco trudniejsza w porównaniu z wapieniem, ale my i tak próbujemy łoić
„siódemki” (7. stopień trudności). Niektórym to nawet wychodzi. Czerliczek
wybija się, robiąc OS (styl wspinania)
na „Małym R” VII- na Sokoliku.
Po 3 dniach wspinu w granicie już widać jego odziaływanie na opuszki naszych biednych palców. Dlatego też,
mimo dopisującej pogody, w niedzielę
(10 maja) zarządzamy rest i idziemy
zobaczyć polecane przez wszystkich

Marek na Sokoliku „Mały R”

Czesia na stanowisku – Krzywa Turnia

Sezon wspinaczkowy 2009 można oficjalnie uznać za rozpoczęty! W dniach
2-17 maja 2009 roku odbył się kolejny
już obóz naszej wspaniałej Sekcji Wspinaczkowej WSG w składzie: Monika
Brzuzy (aby się nam Moniki nie myliły –
Czesia), Monika Klunder (vel Kudłacz)
oraz Marek Czerlik, Patryk Falgowski
i opiekun sekcji Jacek Ostrowski. Tym
razem zaplanowaliśmy tournée po różnorodnych strukturalnie rejonach skalnych.
Swą przygodę rozpoczynamy w Jurze
Krakowsko–Częstochowskiej. Na bazę
obieramy wieś Rzędkowice. Tam też
rozbijamy namioty i już 3 maja zaczynamy zabawę wspinaczkową w polskim wapieniu.
Przyszedł wreszcie czas, aby i Cześka
nauczyła się w końcu wspinać „na własnej”. (To była jazda).
Reszta teamu przy okazji utrwalała
swoje wiadomości dotyczące zjazdów,
podchodzenia na linie i ratownictwa.
Ekipa zmagała się na drogach ubezpieczonych do VII stopnia w skali UIAA.

Kudłacz na Turni Lechwora (Skorek – Wach)

Kolorowe Jeziorka.
Następnego dnia wyruszamy do Austrii,
do Höllentallu (rejon skalny, niedaleko
Wiednia). Docieramy wieczorkiem do
miejscowości Kaiserbrunn na sympatyczny i, co ważniejsze, darmowy parking, gdzie rozbijamy nasze namioty.
Rejon przypomina bardziej góry aniżeli
skały, a wysokość ścian dochodzi nawet do 500 m. Rano po wyjściu z namiotów uderza nas biel ośnieżonych
szczytów.
Korzystając z wielkości ścian, wspinamy się na tzw. drogach wielowyciągowych.
Ze względu na ogrom Höllentallu, podczas pobytu udaje nam się poznać jedynie skrawek jego możliwości wspinaczkowych. Napieramy głównie w
rejonach Stadelwand i Klobenwand.
I choć nie udało nam się zdobyć zaplanowanego przez nas Großglocknera
(warunki pogodowe nie były zbyt przyjazne), to i tak byliśmy usatysfakcjonowani.
Podziękowania dla Władz Uczelni za
pomoc w zorganizowaniu obozu.
Jacek Ostrowski
Na początku sierpnia Sekcja Wspinaczkowa WSG udaje się na Kaukaz.
Cel - Elbrus.
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SPORT

Rowerzysta wiele jest w stanie znieść:
mało dróg rowerowych, brak miejsc
parkingowych, brak zaplanowanych
objazdów na odcinkach, gdzie droga
rowerowa w wyniku różnych inwestycji jest rozkopana… Nie oznacza to
jednak, że pozostaje bierny.
Właśnie w tej sprawie w Wyższej
Szkole Gospodarki na zaproszenie
Zespołu ds. Sportu i Rekreacji Rowerowej zebrali się przedstawiciele
środowisk rowerowych. A wszystko
po to, by przedstawić ideę nowej strony
internetowej www.rower.byd.pl, utworzonej DLA i PRZEZ bydgoskich rowerzystów.
Mając na uwadze rozproszenie klubów
i stowarzyszeń oraz często słaby przepływ informacji między nimi, Zespół ds.
Sportu i Rekreacji Rowerowej, którego

Bydgoska Inicjatywa Rowerowa
kierownikiem jest Norbert Łysiak, postanowił wykorzystać możliwości, jakie daje
Internet i stworzyć forum wymiany informacji bydgoskich cyklistów. Chcemy,
aby każdy mieszaniec miasta, niezależnie czy jest członkiem jakieś formalnej
grupy czy też nie, mógł szybko znaleźć
informacje na temat wydarzeń rowerowych w mieście, których wbrew pozorom
jest niemało.
Nowo powstała strona ma pełnić jeszcze
jeden cel: informowanie o działaniach
władz miejskich odnośnie inwestycji,
mających poprawić infrastrukturę rowerową, oraz obserwację ich postępu. O
konieczności tych działań świadczy fakt,
że w ubiegłym roku powstał zaledwie

jeden kilometr dróg rowerowych w mieście. Twórcom strony nie przyświecała
chęć atakowania urzędników. Wręcz
przeciwnie, chcemy, by władze usłyszały propozycję rozwiązań problemów od
tych, którzy bezpośrednio korzystają z
infrastruktury rowerowej. Jako cykliści
chcemy mieć możliwość kontroli tego,
co dla nas jest tworzone.
Zachęcamy więc wszystkich sympatyków roweru i transportu zrównoważonego do włączenia się w tworzenie miasta
przyjaznego rowerzyście poprzez współtworzenie strony www.rower.byd.pl!
					
Łukasz Juszczak

towarzyszyła fantastyczna atmosfera. Na trybunach zebrało się około
200 kibiców z flagami i bębnami, rodzin zawodniczek oraz innych drużyn
uczestniczących w zawodach. Dziękujemy! - głośno krzyczał spiker po
piłce meczowej.
Obydwie drużyny spotkały się ponownie w finale. Spotkanie określano w
informatorze mistrzostw jako rewanż
rewanżów. Oczekiwano jeszcze ciekawszego widowiska… Jednak ku
zdziwieniu chyba nawet samych zawodniczek mecz w trzech setach wygrały bydgoszczanki.

Dziewczyny z WSG
AKADEMICKIMI MISTRZYNIAMI EUROPY!
W dniach 17 – 24 maja w Hamburgu
odbywały się Akademickie Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Kobiet.
Polskę w tych zawodach reprezentowały drużyny: WSG (jako zeszłoroczny brązowy medalista AME oraz
Akademicki Mistrz Polski z tego roku)
oraz Politechnika Częstochowska
(trzeci zespół AMP 2008/09). Nasze
siatkarki wróciły do kraju ze złotym
medalem, zaś Częstochowa wywalczyła czwarte miejsce.
Mimo trudnych rywali w grupie zespół
WSG zwyciężył we wszystkich spotkaniach. W pierwszym dniu mistrzostw
bydgoszczanki bez większych problemów pokonały reprezentację Uniwersytetu Minho (Portugalia) 3:0. Drugie
spotkanie fazy grupowej to również
bezkonkurencyjne zwycięstwo 3:0
nad Instytutem Ekonomicznym z Kazania. W tym momencie nasz zespół
był już pewny awansu do decydującego etapu mistrzostw i spokojnie
mógł podejść do ostatniej batalii fazy
grupowej, tym razem z gospodarza-

mi Mistrzostw, drużyną Uniwersytetu
z Hamburga. Miał być to rewanż za
zeszłoroczne AME, w których nasze siatkarki przegrały z Niemkami
półfinał po pasjonującym i trudnym
spotkaniu (2:3).
Spotkanie WSG
z
Hamburgiem
to był prawdziwy
thriller! Siatkarki
z Garbar wygrały bez większych
problemów dwa
pierwsze
sety,
by kolejne dwa
przegrać i to dosyć
wyraźnie.
Przed
tie-breakiem dziewczyny potrafiły jednak zmotywować
się i bezbłędnie
rozegrały decydującą partię pokonując Hamburg
15:8. Spotkaniu
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To pierwsze od 2005 roku złoto polskich siatkarek na tej imprezie (w
2004 i 2005 roku wygrywała AWFiS
Gdańsk) i drugi z rzędu medal WSG,
która na poprzednich mistrzostwach
była trzecia.
W czasie ceremonii zamknięcia mistrzostw przyznano nagrody indywidualne dla najlepszych zawodniczek.
Najlepszą libero okazała się Michalina Jagodzińska, studentka I roku studiów II stopnia.

Na torze regatowym Malta w Poznaniu
odbyły się Akademickie Mistrzostwa
Polski w Wioślarstwie, w których wystartowało 18 reprezentacji z całej Polski.
W klasyfikacji generalnej nasi wioślarze zajęli I miejsce, wyprzedzając ekipy
Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu
Warszawskiego.
W sumie nasza ekipa zdobyła 4 cenne
krążki. Złoty medal w jedynce kobiet wywalczyła Natalia Maciukiewicz. Po złoto
sięgnęła również ósemka ze sternikiem
w składzie: Radosław Klimkowski, Piotr
Majewski, Dariusz Radosz, Karol Słoma, Michał Wiliński, Michał Wyrwał,
Paweł Zajdenc i Radosław Zdrojkowski.
Ponadto Marta Liniewska i Ewelina Sławińska zdobyły srebrny medal w dwójce
podwójnej, a brąz w jedynce mężczyzn
– Łukasz Zub.

Sukces pływaczek WSG
Ponad 400 zawodniczek i zawodników
z 60 uczelni wystartowało w pływackich finałach Akademickich Mistrzostw
Polski 2008/09 w Katowicach. Wśród
uczestników znalazły się największe
polskie gwiazdy - swoim startem na mistrzostwach poprzeczkę innym podnosili
m.in. Paweł Korzeniowski, Aleksandra
Urbańczyk czy Paulina Barzycka.
Miejsce w finałach, po trudnej przeprawie w zawodach strefowych, wywalczyły
cztery zawodniczki WSG – Agata Szymczak, Katarzyna Olewińska, Patrycja
Domańska oraz Natalia Piłat. Dziewczyny zwyciężyły w klasyfikacji drużynowej uczelni niepublicznych. Z Katowic
przywiozły 5 medali: Patrycja Domańska
(złoto – 100m stylem zmiennym, brąz
– 100m stylem dowolnym), Natalia Piłat
(brąz – 100m i 50m stylem motylkowym)
i z udziałem wszystkich zawodniczek złoto w sztafecie 4x50 m stylem dowolnym.

W ergometrze
też się powiodło
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I znów wioślarze WSG
górą!

Wspaniałe wyniki osiągnęli nasi
zawodnicy w Akademickich Mistrzostwach Polski 2008/2009 w
ergometrie wioślarskim. W klasyfikacji generalnej drużyna kobiet
zajęła I miejsce, panowie zaś uplasowali się na drugim, tuż za ekipą UAM
z Poznania. W zawodach wzięło udział
ponad 600 zawodników z całego kraju,
reprezentujących wszystkie typy uczelni wyższych. Najważniejsze medale, bo
klasyfikacji ogólnej, zdobyli dla WSG:
Katarzyna Wołna – srebro oraz Łukasz Zub – brąz. Reprezentanci naszej
Uczelni okazali się bezkonkurencyjni
w klasyfikacji uczelni niepublicznych w
której zdobywali: 3 złote medale – Natalia Maciukiewicz, Łukasz Zub i Mateusz
Hamerski, 2 srebrne – Natalia Ratuszna
i Katarzyna Wołna, 2 brązowe - Ewelina
Sławińska i Dariusz Radosz.

Wioślarze WSG w Grecji
Na początku marca 10-osobowa grupa wioślarzy studentów gościła
na torze olimpijskim pod Maratonem w Grecji. Wyjazd był możliwy
dzięki Zdzisławowi Szubskiemu, trenerowi kadry narodowej Grecji i związanemu z naszą Uczelnią działaczowi sportowemu, który
zaprosił na zgrupowanie najlepszych sportowców z sekcji wioślarskiej WSG - reprezentantów towarzystw wioślarskich z Włocławka i z Bydgoszczy. Zajęcia treningowe miały miejsce na obiektach
sportowych, na których przed pięcioma laty odbywały się Igrzyska
Olimpijskie. Warunki pogodowe podczas zajęć na wodzie nie zawsze przypominały słoneczną Grecję, nie przeszkodziły jednak w
kompleksowym przygotowaniu się zawodników do tegorocznego
sezonu startowego.

Najlepsi w grach zespołowych!
Dział sportu w tym numerze Kuriera
Uczelnianego poświęcony jest głównie
relacjom z zawodów w grach zespołowych. Czy może być inaczej, skoro w
siatkówce i koszykówce odnosimy ostatnio największe sukcesy?
Po podsumowaniu wszystkich wyników
okazało się, że w tym roku akademickim
nasza Uczelnia była najlepsza w całym
województwie we wszystkich dyscyplinach związanych z grami zespołowymi.
Koszykarze Grzegorza Skiby zajęli drugie miejsce w Akademickich Mistrzostwach Pomorza i Kujaw. W eliminacjach
Strefy A Akademickich Mistrzostw Polski
wypadli najlepiej ze wszystkich drużyn
województwa. Znaleźli się poza tym na
trzecim miejscu w rozgrywkach Bydgoskiego Nurtu Basketu Amatorskiego, w
których grały również drużyny AZS UTP
Bydgoszcz oraz WSH-E Bydgoszcz.
W siatkówce kobiet i mężczyzn odnieśliśmy same sukcesy. O osiągnięciach

siatkarek piszemy obok. Warto tylko
nadmienić, że również w województwie
nasze dziewczyny okazały się bezkonkurencyjne, wygrywając dwa z trzech
turniejów. Siatkarze swoje sukcesy zakończyli wprawdzie na rozgrywkach wojewódzkich i przy osiągnięciach kobiet
wypadli słabiej, ale i tak trzy zwycięstwa
w trzech turniejach eliminacji wojewódzkich to spory sukces. Zespół mężczyzn
brał również udział w rozgrywkach Autonomicznej Ligi Siatkówki, w których wywalczył czwarte miejsce.
Ekipa piłki nożnej zdobyła mistrzostwo
województwa w Akademickich Mistrzostwach Pomorza i Kujaw, wygrywając
wszystkie mecze. WSG jako jedyny zespół reprezentował nasz region w eliminacjach Strefy A Akademickich Mistrzostw
Polski, ale osłabiony brakiem dziewięciu
podstawowych zawodników, którzy w
tym czasie rozgrywali spotkania ligowe
w klubach, nie był w stanie awansować
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do Finałów AMP. W ligach amatorskich
WSG zwyciężyła w ZINA Lidze BLPN
(futsal) oraz awansowała do Ekstraklasy
rozgrywek szóstek piłkarskich na sztucznej trawie. Piłkarze grają również w lidze
siódemek piłkarskich, odbywającej się na
boisku „Zawiszy” Bydgoszcz.
Ciekawostką może być fakt, że w sekcji
piłkarskiej jest aż siedmiu studentów z
wymiany zagranicznej z Włoch, Węgier i
Maroko, a w rozgrywkach wojewódzkich
kilka spotkań w reprezentacji WSG rozegrał bramkarz Peter Drotar.
Świetnym wynikiem zakończyły sezon
koszykarki Macieja Mackiewicza. Zwyciężyły w rozgrywkach wojewódzkich.
Rozgrywki eliminacji Strefy A (organizowane przez naszą Uczelnię) zakończyły
na drugim miejscu, przegrywając tylko
jeden mecz z faworyzowaną drużyną
UAM Poznań. W ogólnopolskich finałach
nasze koszykarki zajęły wysokie piąte
miejsce, wyprzedzając wszystkie zespoły
szkół niepublicznych i uczelni województwa kujawsko-pomorskiego.
Szymon Nowicki

KALENDARIUM
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”.
PROGRESSteron po raz trzeci
6-8 marca 2009
Pod patronatem Urzędu Miasta Bydgoszczy odbyła się na naszej Uczelni trzecia
już bydgoska edycja Festiwalu dla Kobiet
PROGRESSteron. W programie znalazły
się wykłady i warsztaty rozwoju osobistego, taneczne, plastyczne itp. oraz imprezy
towarzyszące. Organizatorem festiwalu były: Pracownia Rozwoju Osobistego
Spinka oraz WSG.
Akademia Planowania Kariery
10-12 marca 2009
Szkolenia, seminaria i spotkania biznesowe, prowadzone przez specjalistów
z różnych branż złożyły się na program
Akademii Planowania Kariery, zorganizowanej przez Biuro Karier WSG. Celem
spotkań było profesjonalne przygotowanie studentów do świadomego planowania przyszłości i efektywnego poszukiwania pracy.
Kurs fotografii dla amatorów
10-27 marca 2009
Po raz drugi Stowarzyszenie Juvenkracja
wraz z Muzeum Fotografii WSG zorganizowały kurs fotografii, podczas którego
uczestnicy uczyli się obsługi aparatów
cyfrowych oraz zasad fotografowania w
różnych warunkach i obróbki zdjęć. Dowiedzieli się także, co robić, by unikać typowych błędów w fotografowaniu.
Architektoniczne punkty odniesienia
11-12 marca 2009
Galeria nad Brdą gościła multimedialną wystawę „Architektoniczne punkty
odniesienia. Honorowa nagroda SARP
1966-2006”, zorganizowaną przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP
w Bydgoszczy oraz Instytut Architektury
i Urbanistyki WSG pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-

go oraz Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Wystawie towarzyszył panel dyskusyjny
nt. „Finansowanie inwestycji na terenie
Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego” oraz konferencja „Informacja
wizualna i reklama w przestrzeni publicznej miast”.
Bezpieczeństwo energetyczne
12 marca 2009
Wykład otwarty na temat bezpieczeństwa
energetycznego wygłosił na naszej Uczelni dr Andrzej Szczęśniak, ekspert rynku
paliw i energii.
Informatyka XXI wieku
12 marca 2009
Instytut Informatyki Stosowanej WSG zainaugurował szóstą edycję cyklu wykładów
„Informatyka XXI wieku”. Pierwszy wykład,
poświęcony prezentacji tablicy interaktywnej z pokazem gry edukacyjnej, wygłosił
mgr M. Marchlewski. Kolejne wykłady dotyczyły tematów: „Procesory w komputerach
klasy PC” (prof. dr hab. R. Dygdała), „Czy
wiesz, że… - mity finansowe” (prof. dr hab.
Danuta Dziawgo), „Teoria grafów” (mgr A.
Mroczkowski), „Dlaczego emerytury są niskie (matematyczny aspekt sprawy)” (doc.
dr A. Mreła).
Ruch, rozruch, bezruch…
14 marca 2009
Z inicjatywy Fundacji Kultury „Rozruch”
i APK WSG odbył się mix kulturalny pt.
„Ruch, rozruch, bezruch, czyli gdzie zaczyna się taniec”, na który złożyły się:
projekcja filmu „The Cost of Living” grupy
DV8, etiuda „Szukając ciała” Teatru Tańca
Rozruch, wystawa zdjęć Łukasza Owczarzaka oraz dyskusja z udziałem gości
specjalnych. Zdaniem uczestników mixu
połączenie różnorodnych dziedzin sztuki,
które wzajemnie się przenikają i uzupełniają, daje nowe spojrzenie na sztukę, a
tematy poruszane przez artystów, dotyczące zjawisk współczesnych, mogą być
źródłem wiedzy o świecie.

Zakład Nauk o Rodzinie w partnerstwie z
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
zorganizował debatę, poświęconą możliwościom i ograniczeniom pracy socjalnej
w Polsce oraz współpracy z mediami w
tym zakresie.
Energia kontrolowana
19 marca 2009
Około 400 uczniów z 20 szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego wzięło udział w kilkuetapowym
konkursie „Energia kontrolowana”, którego
celem była promocja zagadnień związanych z ochroną środowiska, wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii oraz
kontrolowaniem jej zużycia. I miejsce zajął
Tomasz Sobecki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu. Organizatorem konkursu była nasza Uczelnia
oraz bydgoska firma Promar Sp. z o.o.
„Włóczykije-Sportowcy-Globtroterzy”
28 marca, 29 kwietnia 2009

Pod tym zagadkowym tytułem kryją się
spotkania poświęcone wyprawom w różne
strony świata. Pierwsze, zatytułowane „Rowerem przez piachy Bliskiego Wschodu”,
poprowadziła grupa Welocypedy. Opowieści o podróży do Turcji, Syrii, Jordanii
i Izraela wzbogacone zostały pokazem
slajdów. Tematem drugiego była samotna
podróż rowerowa Pawła Wróblewskiego
po Afryce. W spotkaniu wzięła udział także
małżonka podróżnika, Chantall z plemienia Baluba, którą poznał w czasie wędrówki po kontynencie.
Dzień Międzynarodowy w WSG
30 marca 2009

Organizacje pozarządowe…
16 marca 2009
W Galerii nad Brdą odbyła się debata nt.
„Organizacje pozarządowe w polityce regionalnej” z udziałem Piotra Całbeckiego,
marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Podczas debaty jej inicjatorzy:
Fundacja Pracownia Zrównoważonego
Rozwoju, Polska Akcja Humanitarna oraz
Fundacja Gaudeamus przedstawiły propozycje rozwiązań, które mogłyby ułatwić
skuteczniejszą współpracę z organizacjami pozarządowymi.
Dzień Pracy Socjalnej
17 marca 2009
Z okazji Światowego Dnia Pracy Socjalnej
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Wykład prof. dr. hab. Walentego Piłata na
temat współczesnej literatury rosyjskiej,
nauka samby i salsy, pokazowa lekcja
języka chińskiego, prezentacja 17 krajów
świata oraz karaoke we wszystkich językach złożyły się na program Dnia Międzynarodowego, którego organizatorem była
Szkoła Języków Obcych WSG.

Atrakcje turystyczne Polski i świata
30 marca 2009

Oblężenie Zamku Bydgoskiego
1 kwietnia 2009

Pracownia Obsługi Ruchu Turystycznego była organizatorem quizu „Atrakcje
turystyczne Polski i świata”, w którym
wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego.

Kompania Janusza Brzozogłowego – Koło
Naukowe Kulturoznawstwa WSG zaprosiła nas na projekcję filmu „Oblężenie Zamku Bydgoskiego” połączoną z dyskusją na
temat roli zamku w kształtowaniu świadomości historycznej bydgoszczan.

Wielkanocne aranżacje
31 marca 2009

Crazy seed
1 kwietnia 2009

Po raz czwarty studenci naszej Uczelni
oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wzięli udział w organizowanym
przez Instytut Turystyki, Hotelarstwa i Gastronomii konkursie na najładniejszy stół
świąteczny.
Bydgoski BOSS
31 marca 2009

BOSS – Bardzo Odpowiedzialny Start w
Samodzielność to promujący przedsiębiorczość projekt, w którym wzięło udział
50 uczelni w 17 miastach Polski. W programie bydgoskiej edycji BOSS znalazły
się m.in. organizowane w WSG: spotkanie na temat „Pożyczki dla mikro i małych
przedsiębiorców”, warsztaty „Budowanie
kariery zawodowej”, prelekcja „Czym jest
Europejski Fundusz Społeczny”, szkolenie „Optymalny start” itp.
Wpływ etyki na gospodarkę
1 kwietnia 2009
WSG, Akcja Katolicka Diecezji Bydgoskiej, Civitas Chrystiana i Stowarzyszenie
Trzeciego Maja były organizatorami wykładu pn. „Wpływ etyki na gospodarkę”,
który wygłosił prof. dr hab. Michał Wojciechowski, profesor teologii na UWM w
Olsztynie, ekspert Centrum im. Adama
Smitha.

gi gościa hotelowego”, wzięło udział 31
adeptów hotelarstwa z całej Polski. Zwyciężczyni, Magdalena Pilch z Wisły uzyskała tytuł Mistrza Wiedzy Hotelarskiej i
zdobyła stypendium „Bezpłatne studia” w
WSG.
„Wspomaganie rozwoju człowieka…”
20 kwietnia 2009

W Galerii nad Brdą wystawione zostały prace malarskie Jacka Piątka, artysty
bydgoskiego, specjalizującego się w malarstwie ściennym i sztalugowym, a także
w sztuce użytkowej. Jego dorobek artystyczny prezentowany był wielokrotnie na
wystawach indywidualnych i zbiorowych
w kraju i za granicą. W 2005 roku otrzymał
Nagrodę Publiczności w konkursie Obraz
Roku – ARTBIZNES w Warszawie.

Dwutorowy charakter miała Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Wspomaganie rozwoju i edukacji człowieka
poprzez turystykę, sport i rekreację”, zorganizowana przez Instytut Turystyki, Hotelarstwa i Gastronomii WSG. Podczas
gdy pracownicy naukowi z krajowych i
zagranicznych ośrodków uniwersyteckich
dyskutowali na temat wpływu turystyki,
sportu i rekreacji na rozwój człowieka, poglądami na te same tematy wymieniali się
studenci z kół naukowych WSG i innych
uczelni z całej Polski. Szerzej str. 11

Po raz drugi najlepszy!
2 kwietnia 2009

Bez motywacji nie ma sukcesu
21 kwietnia 2009

Piotr Benenowski, student II roku ekonomii WSG już po raz drugi wygrał Konkurs
krasomówczy – Public Speaking Competition, zorganizowany przez UTP we
współpracy z English Speaking Union.
Tematem tegorocznych zmagań były:
„Regeneration and Renewal”.

… i dlatego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSG zorganizowało w cyklu „Biznes i Gospodarka”
seminarium z udziałem wybitnych specjalistów w dziedzinie motywacji: Dariuszem
Sikorskim, Szymonem Wilkiem i Moniką
Jendrzejewską.

„Bliskie spacery, dalekie wyprawy”
15 kwietnia 2009

Gospodarka turystyczna w gminie
Świecie
21 kwietnia 2009

W Galerii Debiut WSG ze swoją pierwszą
wystawą zagościł Paweł Kotas, fotografik
znany dotychczas z fotoreportaży i zdjęć
koncertowych. Na wystawie zaprezentował prace wykonane podczas licznych
podróży po świecie, m.in. w Holandii,
Ukrainie i Stanach Zjednoczonych. Wernisażowi towarzyszyło spotkanie z Jolantą Baziak, poetką, filozofką i eseistką,
zorganizowane w ramach projektu „Droga
twórcy”.
I Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej
16 kwietnia 2009
W kołobrzeskim hotelu Centrum odbył
się Finał I Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej,
zorganizowany przez naszą Uczelnię,
Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich
w Kołobrzegu oraz Polską Izbę Hotelarstwa. W końcowych rozgrywkach, których
tematem przewodnim była „Kultura obsłu25

O uwarunkowaniach rozwoju turystyki,
turystyce kajakowej i atrakcjach gminy
Świecie dyskutowali uczestnicy seminarium naukowego „Gospodarka turystyczna w gminie Świecie. Stan istniejący i
perspektywy rozwoju”, zorganizowanego
przez Zakład Zagospodarowania Turystycznego WSG.
Entrepreneur Cup 2009
21 kwietnia 2009
Już po raz drugi w WSG odbyła się mię-

dzynarodowa gra symulacyjna „Entrepreneur Cup” (Gra w przedsiębiorstwo), w
której wzięły udział ekipy studentów z Niemiec, Litwy, Szkocji, Meksyku, Kenii oraz
drużyny z bydgoskich liceów, Akademii
Morskiej w Gdyni i naszej Uczelni. Zadania konkursowe związane były z przyszłymi Igrzyskami Olimpijskimi w Londynie.
Zwyciężyła ekipa z Perth College, drugie
i trzecie miejsca zajęli studenci z Alanus
Hochschule fur Kunst und Gesellschaft w
Niemczech.
Masz szczęście, jesteś zdrowy
21 kwietnia 2009
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych WSG,
Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych WSG oraz Fundacja Gaudeamus są
organizatorami akcji edukacyjnej „Masz
szczęście, jesteś zdrowy”. W ramach akcji odbyło się spotkanie z młodzieżą licealną w Bydgoszczy na temat dysfunkcji
wzroku i hemofilii. Szerzej str. 18
Filmowe Oblicza Biznesu
21 kwietnia 2009
Dyskusyjny Klub Reportażu i Dokumentu
oraz Akademicki Klub Filmowy zaprosiły nas na nowy cykl pt „Filmowe Oblicza
Biznesu”. W programie znalazły się m.in.
filmy: „Korporacja” (reż. J. Abbott i M.
Achbar) oraz „Informator” (reż. Michael
Mann).

Marek Weiland, specjalista ds. wizerunku
korporacyjnego, właściciel firmy Czarny
Tulipan / Garden of Brand, współtwórca
marek Orlenu, PZU, Hestii itp. wygłosił
wykład nt. „Zarządzanie marką w czasach
kryzysu”. Spotkanie – w cyklu „Biznes i gospodarka” - zorganizowało Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSG.
Zabawa formą
6 maja 2009
6 maja 2009r. w ramach obchodów 10 lecia WSG „Zabawę formą” w Galerii Nad
Brdą WSG zaprezentowała Marta Rosenthal-Sikora, artystka malarka, wykładowca Instytutu Architektury i Urbanistyki
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Była to kolejna wystawa artystki, nagrodzonej dwukrotnie stypendium artystycznym przez Ministra Kultury i Sztuki
(1998 r. i 2003 r.).
Bydgoscy Fotoreporterzy
6 maja 2009
Prace fotoreporterów naszego miasta
eksponowane były na wystawie
w Muzeum Fotografii. Prezentowane
zdjęcia są zapisem zarówno wydarzeń,
zdarzeń oraz problemów miasta i jego
mieszkańców.
WSG świętuje swoje 10-lecie
6-9 maja 2009

Umysł można ćwiczyć
24 kwietnia 2009

W Bydgoszczy odbyły się Akademickie
Mistrzostwa Polski w trójboju siłowym z
udziałem 300 zawodników z 40 uczelni.
Nasza 8-osobowa ekipa - zawodników z
Sekcji Sportów Siłowych, prowadzonej
przez Krzysztofa Andrzejaka, wywalczyła II miejsce w klasyfikacji uczelni niepublicznych. Nasze gratulacje!
Zarządzanie marką w czasach kryzysu
6 maja 2009

Urodzinowy Dzień Międzynarodowy
7 maja 2009
Szkoła Języków Obcych oraz Centrum
Współpracy z Zagranicą WSG zaprosiły
nas na Dzień Międzynarodowy z okazji
10-lecia Uczelni, a w szczególności na:
jarmark międzynarodowy Informarket,
konkursy z nagrodami, projekcje filmów,
pokazową lekcję języka greckiego, naukę
salsy, wykład Marka Hoogslaga z Holandii
„Polska widziana oczami obcokrajowca”
oraz karaoke.
I Zjazd Absolwentów WSG
8 maja 2009
Z okazji jubileuszu Uczelni odbył się I
Zjazd Absolwentów WSG. Jego uczestnicy przyjechali z różnych zakątków kraju, a
nawet z zagranicy, by spotkać się z władzami i wykładowcami, a następnie we
własnym gronie wspominać dobre czasy
studenckie.
Dobre relacje w rodzinie
15 maja 2009
Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny na Uczelni odbyły się warsztaty z zakresu budowania dobrych relacji w rodzinie, zorganizowane przez Zakład Nauk o
Rodzinie WSG.
Noc w Muzeum
16 maja 2009

Wykorzystywaniu zasobów pamięci na co
dzień poświęcony był wykład, wygłoszony w ramach cyklu „Biznes i gospodarka”
przez Phila Chambersa, światowej sławy
trenera pamięci, szefa arbitrów Światowej
Rady Sportu Pamięci, autora Map Pamięci.
Wicemistrzowie w trójboju
2-3 maja 2009

ry Studenckiej Kulturalia 2009. W programie wielodniowej imprezy były koncerty
polskich i zagranicznych gwiazd sceny
muzycznej oraz wystawy artystyczne.

Dziesiątki spotkań - wykładów, warsztatów, koncertów i pokazów przygotowali
pracownicy i studenci WSG, aby uczcić
10-lecie swojej Uczelni. W nastroju radości, wzruszenia, czasem zadumy… Szerzej str. 2
Przedsiębiorczość akademicka
7 maja 2009
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy oraz WSG zorganizowały konferencję pn. „Przedsiębiorczość
akademicka w województwie kujawsko-pomorskim. Szanse i wyzwania”. Gościem honorowym był prof. Leszek Balcerowicz, który wygłosił wykład na temat
aktualnej sytuacji gospodarczej.

Bogaty program przygotowało Muzeum
Fotografii WSG na tegoroczną Noc Muzealną: interaktywne działanie artystyczne dot. ciekawych miejsc w Bydgoszczy,
wykonywanie portretów i pokaz malowania ciała, spotkanie z fotoreporterami
bydgoskich gazet i wystawę fotografii reportażowej.

Kulturalia 2009
7-23 maja 2009

Spotkanie z kulturą koreańską
16 maja 2009

Samorząd Studencki WSG był współorganizatorem tegorocznego Festiwalu Kultu-

Występ zespołu Keunsoriro rozpoczął
dzień kultury koreańskiej w APK WSG, na
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nowinek technicznych uczestnicy sami
testowali prezentowane urządzenia.

który złożyły się także wykłady na temat
historii i kultury Korei, pokaz filmu „Braterstwo broni”, lekcja podstaw języka koreańskiego i kaligrafii.

Ptak Złotego Wiatru
27 maja 2009

MIXer
17 maja 2009
Centrum Współpracy z Zagranicą,
Szkoła Języków Obcych WSG oraz
Fundacja „Wiatrak” były organizatorami Festiwalu Różnorodności Kulturowej „MIXer”. Uczestnicy brali udział w
warsztatach batiku, konkursach o tematyce europejskiej, nauce salsy itp.
Odbyły się również koncerty muzyki
różnych narodów.
V Forum Geografów Polskich
18-19 maja 2009
Pod hasłem „Geografia wobec problemów współczesnego świata. Funkcje
poznawcze i praktyczne geografii” w
WSG odbyło się V Forum Geografów
Polskich. Uczestnicy zastanawiali się
nad aktualnymi pytaniami: w jaki sposób współczesna geografia rejestruje i
interpretuje przemiany współczesnego
świata, jakie problemy należy podjąć,
aby wzmocnić walory poznawcze i aplikacyjne geografii i jej udział w rozwiązywaniu problemów współczesności
oraz jak pod wpływem przemian współczesnego świata zmienia się geografia
i jej relacje z innymi dyscyplinami naukowymi.
Sztafeta przez Polskę
20 maja 2009
Dla uczczenia 100-lecia AZS w Bydgoszczy Klub Uczelniany AZS WSG
oraz AZS UKW wspólnie zorganizowały
imprezę „Sztafeta przez Polskę”. Na terenie naszej Uczelni odbyły się: wyścigi
smoczych łodzi na Brdzie, turniej łucznictwa, streetball i spływ kajaków.
Budowanie systemu wsparcia dla
rodziny
21 maja 2009

Pies przyjacielem i terapeutą
22 maja 2009
Pokaz umiejętności psich terapeutów,
porady weterynarzy i treserów oraz
konkursy dla dzieci złożyły się na happening, przygotowany przez studentów
socjologii w ramach projektu PR. Szerzej str. 18
Biesiada Artystyczna
w Słaboszewku
23 maja 2009
Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawstwa WSG oraz gmina Dąbrowa
zorganizowały w dworku w Słaboszewku drugą już Biesiadę Artystyczną. W
programie były m.in.: seminarium kulturoznawcze, wystawa fotograficzna DDD
(Dworki – Domy z Duszą), prezentacja
twórczości Soni Engels, występy artystyczne połączone z zabawą taneczną.
Umowy w gospodarce turystycznej
26-27 maja 2009
O problematyce prawnej w turystyce dyskutowano podczas dwudniowej
konferencji „Umowy w gospodarce
turystycznej”, zorganizowanej przez
Zakład Prawa Gospodarczego WSG.
Uczestnicy obrad poruszyli takie tematy jak: dochodzenie roszczeń wynikających z umów o imprezę turystyczną,
niedozwolone klauzule w umowach,
odpowiedzialność
odszkodowawcza
organizatora turystyki, umowy ubezpieczeniowe w turystyce, opodatkowanie
usług turystycznych.
Wszystko o ASUS-ie
26 maja 2009
Sieć ASUS, notebooki, netbooki, PDA,
monitory LCD były tematem warsztatów, zorganizowanych przez Dział Informatyzacji WSG. Po prelekcji na temat

Była to pierwsza i, już wiemy, że nie
ostatnia, konferencja poświęcona prorodzinnej polityce społecznej, zorganizowana przez Zakład Nauk o Rodzinie
WSG i Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego. Szerzej o konferencji str. 19
27

Ptak Złotego Wiatru to nazwa roweru,
którym Robert Maciąg samotnie objechał Chiny. O tym, co zobaczył i przeżył
na liczącej 7 tys. km trasie, opowiadał
podczas spotkania z cyklu „Włóczykije,
Sportowcy, Globtroterzy”, zorganizowanego przez Zespół ds. Sportu i Rekreacji Rowerowej WSG.
Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi
28 maja 2009
Na naszej Uczelni odbyła się konferencja „Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi a obecna sytuacja gospodarcza w kraju”, zorganizowana przez
Start People. Podczas obrad mówiono
m.in. o elastycznych formach zatrudnienia oraz możliwościach finansowania inwestycji przedsiębiorstw i rozwoju
zasobów ludzkich w ramach projektów
strukturalnych dla województwa kujawsko-pomorskiego.
Ster na Bydgoszcz
29-31 maja 2009
WSG była patronem akademickim, a
Pracownia Projektów Rewitalizacyjnych
WSG i Klub Uczelniany AZS współorganizatorami imprezy „Ster na Bydgoszcz”, na którą złożyły się: konkurs
o tej samej nazwie, warsztaty i wystawa „Życie i praca na barce”, gra miejska „Śladami Mostu Królowej Jadwigi”
oraz parada łodzi wioślarskich. Celem
imprezy, która odbyła się już po raz drugi, była promocja Bydgoskiego Węzła
Wodnego.

Pomyślna ocena
„turystyki i rekreacji”
Pozytywną oceną zakończyła się
kontrola, jaką Państwowa Komisja Akredytacyjna przeprowadziła
na kierunku „turystyka i rekreacja”
naszej Uczelni w Bydgoszczy i w
Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym WSG w Ełku. W Uchwale nr 263/2009 czytamy: „Uczelnia
spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także
posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia na kierunku „turystyka i rekreacja” studiów
pierwszego i drugiego stopnia.
Poziom prowadzonych studiów odpowiada podstawowym kryteriom
jakościowym”.

