Rok akademicki 2009/2010
w Wyższej Szkole Gospodarki

w Bydgoszczy uważam za rozpoczęty
„Czas studiów to okres szczególny w życiu człowieka. To w tym okresie człowiek przygotowuje się do aktywności zawodowej, zdobywając
wiedzę, postawy i umiejętności niezbędne do podjęcia twórczej pracy,
kształtuje swój charakter i zasady, by prowadzić dobre i owocne życie,
by w sposób odpowiedzialny spełniać swoje obowiązki obywatelskie.
Niezależnie od wybranego kierunku studiów powinien on sięgać dalej i
głębiej w swych zainteresowaniach i działaniach, by w możliwie pełny
sposób czerpać z zasobów kultury światowej”.
				
prof. WSG dr Kazimierz Marciniak
			
Rektor WSG
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Chciałabym nie zgodzić się z Katonem
Uczelnię tworzą ludzie - głównie
studenci, absolwenci i nauczyciele akademiccy. Studenci to grupa
szczególnie plastyczna, podlegająca ciągłemu kształtowaniu i przemianom. To oni w rezultacie tworzą
wizerunek Uczelni, na który składa
się rozwój naukowy, poziom kształcenia, ciągłe podnoszenie jakości
bazy dydaktycznej, infrastruktury
oraz wskazywanie obszarów przedsiębiorczości. A kreowanie aktywności studenckiej zarówno w obszarze
Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej, w sporcie, w działaniach społecznych i medialnych to wartości
dodane, które ogromnie procentują.
Młody człowiek, który oprócz dyplomu WSG, wyniesie z Uczelni potwierdzone certyfikatami dodatkowe
umiejętności oraz doświadczenia z
działalności studenckiej, staje się
człowiekiem bogatszym i bardziej
wartościowym. Budujące jest, że
nasi studenci i absolwenci mają pełną świadomość konieczności zdobywania wykształcenia i uprawnień
w szerokim zakresie, że podejmują
równolegle naukę na dwóch kierun-

kach, bądź uzupełniają wiedzę na
studiach podyplomowych i rozmaitych szkoleniach.
Chciałabym nie zgodzić się ze starożytnym mówcą Katonem, który
mówił: „Korzenie nauki są gorzkie,
ale słodkie są jej owoce”. Moją ideą
jest, aby te korzenie były co najmniej
łagodne, a najlepiej „smaczne”. Aby
studiowanie było przyjemnością, wynikającą z czerpania wiedzy z rozmaitych źródeł. I pasją związaną z
tworzeniem nowych wartości.
Z dumą przyglądam się metamorfozie wielu młodych ludzi studiujących
w WSG. Z radością odbieram ich
sukcesy w Studenckiej Strefie Biznesowej, w kołach naukowych, na
niwie kultury i sportu…
Z rozrzewnieniem wspominam okres
moich studiów w Instytucie Fizyki
UMK, a szczególnie długie nocne
„akademickie dyskusje” w gronie studentów różnych kierunków. Dysputy
filozoficzne i twórcze spory, które tak
bardzo nas wzbogacały. Czas nauki
na Uczelni jest bardzo ważnym okresem, bo przecież - mówiąc za Carlem Saganem - „nauka prowadzi nas

do zrozumienia tego, jaki jest świat,
a nie tego, jaki chcielibyśmy, by był”.
Moim marzeniem na kolejne lata
jest, aby nasi studenci jeszcze bardziej wykorzystali możliwości działań
okołodydaktycznych i pozadydaktycznych, stwarzanych przez WSG.
Aby jeszcze bardziej wykorzystali i
docenili drzemiący w nich samych
potencjał intelektualny. To wszystko
będzie procentowało w ich dalszym
życiu.
		
Małgorzata Sikora
Dyrektor Generalna WSG

na kierunku „mechatronika” zostały objęte specjalnym programem studiów bezpłatnych w ramach Europejskich Funduszy
Strukturalnych, a specjalność „inżynieria finansowa” na kierunku „informatyka i ekonometria” skorzysta z finansowania
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

WSG wkracza w 11. rok...
... Z NOWYM REKTOREM
- W ciągu 9 lat służby Uczelni w roli prorektora ds. kształcenia, pod kierunkiem trzech byłych rektorów, zdobyłem wiele
cennych doświadczeń – podkreślił prof. Kazimierz Marciniak,
przyjmując nominację na stanowisko rektora WSG. Dziękując
swoim poprzednikom za te wszystkie lata, nowy rektor podkreślił, że kontynuując ich dzieło będzie szczególnie dbał o optymalizację kształcenia i jego jakość.

... Z NOWYMI POMYSŁAMI
NA LONG LIFE LEARNING
Jeszcze dwa lata temu na czterech kierunkach studiów podyplomowych WSG kształciło się ok. 40 osób. Dziś z oferty kilkudziesięciu kierunków korzysta ponad 1000 studentów, a drugie
tyle słuchaczy zdobywa nowe uprawnienia na rozmaitych kursach i szkoleniach, oferowanych przez Centrum Kształcenia
Podyplomowego i Szkoleń WSG.

... Z NOWYM KIERUNKIEM
„Wychowanie fizyczne” jest 15. kierunkiem studiów w ofercie
naszej Uczelni, ale za to pierwszym pedagogicznym, który
będzie kształcił przyszłych nauczycieli i instruktorów sportu w
trzech specjalnościach: „sport osób niepełnosprawnych”, „zarządzanie w sporcie” oraz „fitness – nowoczesne formy gimnastyczno-taneczne”. Otwarcie nowego kierunku zbiegło się z
oddaniem do użytku nowocześnie wyposażonej hali sportowej
w budynku M, która z pewnością będzie dobrze służyła studentom.

... Z NOWĄ OFERTĄ
DLA PÓŁNOCNEJ POLSKI
WSG tworzy obecnie kolejną zamiejscową placówkę dydaktyczną. Regionalny Ośrodek Edukacyjny w Słupsku będzie wspierał
działalność dydaktyczną i badawczą Uczelni, obejmując opiekę
nad uczącą się młodzieżą z regionu.
Nie jest to pełna lista planów na najbliższą przyszłość. Wiele
do powiedzenia mają poszczególne Wydziały w Bydgoszczy,
Malborku i Inowrocławiu, Regionalny Ośrodek Edukacyjny w
Ełku, a także poszczególne jednostki ogólnouczelniane, międzywydziałowe i pozawydziałowe, takie jak: Studium Języków
Obcych, centra badawcze, laboratoria, pracownie i inne. Będzie
o czym pisać na łamach Kuriera w nowym roku akademickim.
							
		
Elżbieta Szajkiewicz

... Z NOWYMI PROJEKTAMI
Na kwotę 20 mln zł opiewają projekty, realizowane przez naszą Uczelnię. Ostatnio wniosek Biura Projektów WSG oraz
Pracowni Matematyki i Statystyki przy Instytucie Informatyki
Stosowanej przyniósł efekt w postaci ponad 7 mln zł, przeznaczonych na wsparcie procesu nauczania 3600 uczniów szkół
średnich z całego makroregionu. Ponadto dwie specjalności
3

STUDIA TECHNICZNE

Dwie specjalności na „mechatronice” objęte zostały specjalnym programem studiów
bezpłatnych w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych.

Europejski Fundusz Strukturalny
dla

MECHATRONIKÓW

Prognozy gospodarcze wskazują,
że do najatrakcyjniejszych, zapewniających dobre zatrudnienie, profesji należą zawody „inżynierskie”.
Przyszły pracodawca oczekuje, że
inżynier swoją bogatą wiedzę fachową potrafi wesprzeć nowoczesnymi
rozwiązaniami informatycznymi i
biegłą znajomością języków obcych.
Wymagania takie mogą być spełnione tylko poprzez interdyscyplinarne
studia na kierunku „mechatronika”.
Samo słowo „mechatronika” zyskuje
niezmiennie na popularności. Inżynier
mechatronik to wysokiej klasy specjalista operujący wiedzą z wielu dyscyplin
naukowych: automatyki, informatyki,
elektroniki, mechaniki i nie tylko. Przygotowanie takiego specjalisty wymaga
skomplikowanych laboratoriów i obszernej wiedzy teoretycznej. Tylko renomowane uczelnie podejmują się prowadzenia
studiów tego typu. Wiedząc o potrzebach
bydgoskiego środowiska pracodawców
Wyższa Szkoła Gospodarki w minionym
roku akademickim jako pierwsza w regionie rozpoczęła kształcenie przyszłych
inżynierów mechatroników.
Obecnie oferta edukacyjna została poszerzona o dwie nowe specjalności: „systemy energii odnawialnej” oraz „budowa
i eksploatacja pojazdów trakcyjnych”,
kształcące specjalistów na potrzeby niezwykle ważnych gałęzi naszej gospodarki, tj. energetyki odnawialnej i transportu
kolejowego. Te dwie specjalności objęte

zostały specjalnym programem studiów
bezpłatnych w ramach Europejskich
Funduszy Strukturalnych. Łącznie ze
wsparcia finansowego z tego programu
w latach 2009-2013 może skorzystać
420 osób.
Bardzo wszechstronne wykształcenie,
jakie uzyskują absolwenci tego kierunku
powoduje, że są oni poszukiwani przez
przyszłych pracodawców. Jest to jeden
z niewielu kierunków, gdzie pracodawcy
już w trakcie trwania studiów penetrują
uczelnie w poszukiwaniu przyszłych pracowników. Dlatego też studia w WSG nie
będą odbywały się wyłącznie w uczelnianych salach wykładowych i laboratoriach,
ale także na potencjalnych stanowiskach
pracy w zakładowych laboratoriach, biurach konstrukcyjnych czy też halach produkcyjnych. Wśród wykładanych przedmiotów dominują te, które wykorzystują
nowoczesne technologie, dzięki czemu
absolwent kierunku mechatronika będzie
miał perfekcyjną wiedzę pozwalającą
na trafne formułowanie i rozwiązywanie
problemów z wielu dyscyplin z obszaru
techniki. Wśród 60 przedmiotów można
wyróżnić grupy przedmiotów ogólnotechnicznych (automatyka i robotyka, elektronika, materiałoznawstwo, mechanika),
specjalistycznych (budowa i eksploatacja pojazdów, optoelektronika, obrabiarki
sterowane numerycznie, sztuczna inteligencja, urządzenia energetyki odnawialnej, itp.) oraz takich, które wykorzystują
komputerowe metody projektowania i

symulacji różnych etapów procesu technologicznego, między innymi programy
z grupy CAD-CAM (AutoCad, Solidege,
freeCAD, EdgeCAM, SolidCAM), CNC,
LabView, MatLab, Studia inżynierskie
na kierunku „mechatronika” trwają 7 semestrów i obejmują około 2800 godzin
specjalistycznych zajęć, z których blisko
60% to zajęcia laboratoryjne i ćwiczenia
bezpośrednio ze sprzętem.
Absolwent uzyskuje kwalifikacje w takich dyscyplinach, jak automatyka, informatyka, mechanika, elektronika. Ma
przygotowanie do pracy na wszystkich
stanowiskach pracy związanych z produkcją urządzeń mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych od biura
konstrukcyjnego poprzez przygotowanie
produkcji, kontrolę jakości, odbiór aż po
serwis. Będzie doskonale przygotowany
do uruchomienia własnej działalności
gospodarczej w bardzo szerokim zakresie specjalności. Dzięki obowiązkowemu
wprowadzeniu dwóch języków obcych
(angielski i niemiecki/francuski/rosyjski/
japoński/arabski), będzie też przygotowany do podjęcia pracy w wybranym
przez siebie kraju.
Dodatkowym atutem rozpoczęcia studiów na mechatronice w Wyższej Szkole
Gospodarki jest prowadzony przez wykładowców 90-godzinny kurs przygotowawczy z matematyki i fizyki pozwalający
bezstresowo studiować na tym kierunku.

INFORMATYKA
I EKONOMETRIA

„Wzmacnianie potencjału dydaktycznego uczelni”, składających się na projekt
„Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy w
zakresie kształcenia informatyczno-ekonomicznego”. Oznacza to, że grupa 45
szczęśliwców nie będzie musiała płacić
czesnego za studia.

dukcji godzin będzie przede wszystkim
obniżenie kosztów studiowania. Najważniejszy jest jednak fakt zdobycia drugiego dyplomu równolegle z pierwszym.
Autorom tej wyjątkowej oferty zależało przede wszystkim na zaoferowaniu
studentom zajęć, których nie mieli na
pierwszym fakultecie. I tak ekonomiści i
studiujący zarządzanie zdobędą podstawy programowania, nauczą się obsługiwania baz danych i systemów operacyjnych. Większość zajęć będzie miała
charakter laboratoryjny, przez co studenci nabiorą wprawy w korzystaniu z narzędzi informatycznych. Zakładamy, że
po zakończeniu studiów, każdy z absolwentów będzie w zaawansowany sposób korzystał z arkuszy kalkulacyjnych i
biegle obsługiwał ogólnie znane pakiety
statystyczno-ekonometryczne. Studenci
kierunków informatycznych i matematycznych będą mieli w głównej mierze
zajęcia z przedmiotów ekonomicznych.
Poznają prawa rządzące światem mikroi makroekonomicznym.
cd. str. 8

„INŻYNIERIA FINANSOWA” - studia
finansowane przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dzięki staraniom władz Instytutu Informatyki Stosowanej WSG w roku akademickim 2009/2010 uruchomione zostały
4-semestralne dwudyplomowe studia
na kierunku „informatyka i ekonometria”
(IiE) i specjalności „inżynieria finansowa”. Oznacza to bardzo nowoczesną i
atrakcyjną możliwość studiowania równocześnie zagadnień ekonomicznych
i informatycznych w kontekście rynków
finansowych.
Studia finansowane będą przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach działań „Wzmacnianie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni
oraz zwiększenie liczby absolwentów
kierunków o kluczowym znaczeniu dla
gospodarki opartej na wiedzy” oraz

STUDIA DWUDYPLOMOWE
DLA NAJLEPSZYCH

Studia na kierunku „informatyka i ekonometria” i specjalności „inżynieria finansowa” przeznaczone są dla studentów
i absolwentów ekonomii, zarządzania,
zarządzania i marketingu, matematyki, informatyki i mechatroniki, zarówno
WSG, jak i innych uczelni. Wytypowane
kierunki mają wiele wspólnych przedmiotów, dlatego student nie będzie musiał
uczęszczać na zajęcia, z których otrzymał lub otrzyma w przyszłości zaliczenie
na swoim macierzystym kierunku. Dzięki
temu będzie mógł skupić się jedynie na
różnicach programowych. Skutkiem re4

		

Wiesław Urbaniak

Pracownia Systemów Informacji Geograficznej (GIS) Instytutu Geografii i
Gospodarki Przestrzennej WSG miała
początkowo zapewniać realizację właściwego procesu dydaktycznego na kierunku „geografia” oraz planowanej już wtedy
„gospodarce przestrzennej”, promować i
wdrażać nowoczesne rozwiązania informatyczne w naukach przyrodniczych, a
docelowo stosować i rozwijać narzędzia i
procedury geoinformatycznej w badaniach
naukowych i pracach badawczo-rozwojowych. Po trzech latach działalności zaczęła zapewniać usługi w zakresie tworzenia
systemów informacji przestrzennej oraz
uczestniczyć w projektach naukowo-badawczych, wykorzystujących nowoczesne
źródła danych i metody ich przetwarzania.
Systemy Informacji Geograficznej są dzisiaj standardem narzędziowym i aplikacyjnym dla wszystkich zajmujących się
szeroko rozumianą przestrzenią. Z powodzeniem stosowane są nie tylko w naukach
geograficznych i przyrodniczych, ale także
w turystyce, ekonomii, marketingu, gospodarce przestrzennej, ochronie środowiska,
historii, transporcie i logistyce, administracji publicznej, wojskowości czy archeologii. W dobie dostępnych zdjęć lotniczych
i satelitarnych, dokładnych pomiarów z
wykorzystaniem GPS, powszechności
technologii GSM oraz możliwości sieci i
aplikacji internetowych platformą integrującą lub wykorzystującą te wszystkie elementy są systemy geoinformatyczne. Jak
powiedział Jack Dangermond, założyciel
firmy ESRI (wiodący światowy dostawca
technologii GIS) „wykorzystanie GIS jest
ograniczone tylko naszą wyobraźnią”.
Pracownia GIS wyposażona jest w niezbędny sprzęt peryferyjny i aparaturę
naukowo-badawczą w postaci plotera
wielkoformatowego A0 HP DesignJet 500,
skanera wielkoformatowego A0 Contex
Crystal, plecakowego rejestratora kartograficznego GPS (3R-GPS) oraz ręcznych
odbiorników GPS (Garmin 60CS). Sercem
laboratorium geoinformatycznego jest posiadane oprogramowanie specjalistyczne - wielostanowiskowa licencja ArcView
GIS 9.3 wraz z rozszerzeniami Spatial
Analyst i 3D Analyst. Oprogramowanie to
jest podstawowym pakietem ArcGIS klasy
Desktop, zapewniającym wysokiej jakości
wizualizację kartograficzną, narzędzia do
zarządzania i analizowania danych geograficznych oraz tworzenia i edycji tych
danych. Rozszerzenie ArcGIS 3D Analyst,
służy do analiz danych powierzchniowych,
dając możliwości kreowania trójwymiarowych widoków analizowanych powierzchni
z dowolnych punktów obserwacji, tworzenia zapytań dotyczących analizowanych
powierzchni oraz realistycznych widoków
perspektywicznych. Rozszerzenie ArcGIS
Spatial Analyst oferuje natomiast bogaty zbiór funkcji analitycznych, służących
modelowaniu przestrzennemu. Pozwala
tworzyć i przetwarzać dane rastrowe, pro-

GIS

dla nauki,
gospodarki
i administracji
wadzić zintegrowane analizy na danych
rastrowych i wektorowych, wykonywać
zapytania przestrzenne do kilku warstw
tematycznych jednocześnie oraz integrować te dane.
W Czytelni Geograficznej Biblioteki WSG
udostępniono 3 stanowiska komputerowe
mające dostęp do oprogramowania geoinformatycznego ArcView.
Przez 3 lata (2006-2008) Pracownia GIS
uczestniczyła także w projekcie BEN Select Akademicki firmy Bentley (zobacz Kurier Uczelniany nr 28). Po okresie organizacji funkcjonalnej i rzeczowej Pracownia
GIS zaczęła realizować przy współpracy
z innymi jednostkami WSG prace naukowo-badawcze i usługowe. Do najważniejszych należą:
- wykonanie cyfrowej fotomapy satelitarnej Kampusu WSG w Bydgoszczy w skali
1:1000 na podstawie wysokorozdzielczego zobrazowania IKONOS,
- opracowanie systemu informacji geograficznej i cyfrowych map Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Koronowo
oraz Koncepcji Rozwoju Turystyki Gminy i
Miasta Świecie (wspólnie z Centrum Badań Regionalnych i Lokalnych WSG),
- opracowanie podkładu topograficznego
i koncepcji systemu informacji geograficznej dla Kotliny Toruńskiej (jest to podstawa przestrzenna opracowania Monografii
Kotliny Toruńskiej, pod redakcją naukową
prof. E. Wiśniewskiego),
- prace badawcze prowadzone pod kierunkiem prof. R. Dygdały w ramach grantu
badawczo-rozwojowego MNiSW. Pracownia GIS odpowiada za wykorzystanie Globalnego Systemu Pozycjonowania (GPS)
do wyznaczania w czasie rzeczywistym
wysokości lotu i odległości od miejsca pożaru.
Spośród obecnie realizowanych prac naukowo-badawczych warto wymienić:
- projekt naukowy realizowany pod kierownictwem prof. A. Kowalczyk (Typologia
krajobrazów fizycznogeograficznych i krajobrazu kulturowego pradoliny Noteci oraz
opracowywanie modelu rozwoju turystyki),
gdzie Pracownia GIS odpowiada za utworzenie systemu zbierania i przechowywania danych i ich analizy oraz wizualizacji
wyników w postaci map tematycznych,
- projekt COBRA MAN, w którym wykorzystuje się GIS oraz zdjęcia lotnicze i zobrazowania satelitarne do analizy terenów
poprzemysłowych.
W zasobach dyskowych Pracowni GIS
zgromadzono już wiele skanów współczesnych i archiwalnych map topograficz5

nych, planów miast i innych opracowań
kartograficznych. Obecnie powstaje praca dyplomowa na kierunku „informatyka i
ekonometria”, której celem jest wykonanie
i docelowo uzupełnienie bazy danych o
tych zasobach, dostępnej z poziomu systemu ISAPS czy platformy ONTE.
W dobie przemian zachodzących w wielu dyscyplinach naukowych, związanych
z szerszym dostępem do danych przestrzennych i wykorzystaniem narzędzi
geoinformatycznych, Instytut Geografii
i Gospodarki Przestrzennej WSG wprowadza na kierunku „geografia” nową
specjalność, pod nazwą „geoinformacja”.
Specjalność ta będzie dostępna od roku
akademickiego 2010/2011. Jej absolwenci będą specjalistami w zakresie wykorzystania narzędzi systemów informacji geograficznej (GIS) w analizach i wizualizacji
środowiska przyrodniczego. Będą mieli
zarówno wiedzę ogólnogeograficzną, jak
i specjalistyczną, związaną z wykorzystaniem osiągnięć nowoczesnych technologii
informatycznych i geomatycznych.
Od bieżącego roku akademickiego w
Pracowni GIS prowadzone będą także
zajęcia z „geomatyki w zastosowaniach
archeologicznych” „aplikacji komputerowych w archeologii”, „wykorzystania zdjęć
lotniczych i satelitarnych w archeologii”
oraz „systemów dokumentacyjnych i bazodanowych” dla studentów Podyplomowego Studium „Zarządzanie w archeologii”. Zastosowanie GIS w archeologii jest
coraz powszechniejsze, a tworzona Bydgoska Platforma Archeologiczna (BPA)
ma je szerzej popularyzować, rozwijać i
wdrażać. Pierwsze przymiarki implementacji GIS w archeologii odbyły się już 23
czerwca 2009 roku na Starym Rynku w
Bydgoszczy, gdzie otrzymane wyniki badań geofizycznych (metodą georadarową
i elektrooporową) zostały zwizualizowane
na tle historycznych planów miasta.
Od dwóch lat przy Pracowni GIS IGiGP
działa Koło Naukowe Systemów Informacji Przestrzennej. Członkowie rekrutują
się głównie z kierunków: „geografia” oraz
„turystyka i rekreacja”. Na spotkaniach pogłębiana jest wiedza praktyczna z zakresu
obsługi oprogramowania komputerowego
(ESRI i Bentley) oraz omawiane są tajniki
tworzenia systemów informacji geograficznej. Obecnie opracowywana jest baza danych przestrzennych 2000 największych
firm komercyjnych w Polsce.
Zachęcam wszystkich studentów i pracowników WSG do stosowania narzędzi gis-owych w swoich opracowaniach
studyjnych, pracach i projektach naukowo-badawczych oraz do korzystania ze
zgromadzonego w Pracowni GIS sprzętu
oraz oprogramowania specjalistycznego,
a także gigabajtów danych.
Mieczysław Kunz
gis@byd.pl
Autor jest kierownikiem Pracowni GIS
IGiGP WSG.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Przedsiębiorczość
akademicka

Przedsiębiorczość
akademicka
stała się modnym hasłem, a działania na rzecz transferu zaawansowanych technologii wpisują się
w strategie coraz większej liczby
polskich uczelni. Mamy okazję
przyjrzeć się tym zagadnieniom
na przykładzie WSG w Bydgoszczy, gdzie zakończyła się właśnie
pierwsza faza projektu „Przedsiębiorczość Akademicka - skuteczny
transfer wiedzy”. W ramach podjętych działań przez kilka miesięcy
promowano przedsiębiorczość akademicką typu SPIN OFF/SPIN OUT wśród
firm oraz uczelni wyższych regionu. W
części szkoleniowo-doradczej wzięło
udział 45 studentów oraz 8 pracowników
naukowych, którzy zostali przeszkoleni z zakresu zakładania i prowadzenia
własnej działalności gospodarczej typu
Spin off/out oraz przyswoili wiedzę między innymi z zakresu innowacyjności i
ochrony własności intelektualnej, finansowania współpracy nauki i biznesu w
ramach funduszy strukturalnych, Public
Relations, autoprezentacji, coachingu. Orientacja na dobre przygotowanie
merytoryczne powinna zaowocować w
przyszłości pełną aktywizacją środowiska akademickiego.
W części promocyjnej projektu z
powodzeniem organizowano cykle spotkań branżowych, matchmakingowych
oraz „skrojonych na miarę”. W ramach
pierwszego cyklu, dotyczącego branży
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia,
kadra naukowa WSG zaproponowała prowadzenie przez studentów prac
dyplomowych w przedsiębiorstwach
o tematyce związanej z ich rozwojem
oraz zaoferowała możliwość transferu
specjalistycznej wiedzy z zakresu systemów HACCP, zarządzania jakością w
hotelach oraz szkoleń dotyczących profesjonalnej obsługi klienta w branży turystycznej. Podczas drugiego cyklu spotkań dla branży Finanse, Bankowość i
Ubezpieczenia zacieśniano współpracę
na styku nauki i biznesu. Przedstawiono ofertę Wyższej Szkoły Gospodarki w
Bydgoszczy dotyczącą komercjalizacji
badań z obszaru ekonomii. Podobnie
jak w przypadku poprzedniego wydarzenia konsekwencją spotkania branżowego było „Spotkanie skrojone na
miarę”, podczas którego prezentowano
konkretne już rozwiązania informatyczne dla sektora finansowego. Prelegent
dr Zbigniew Gralak przedstawił innowacyjne rozwiązania w bankowości, dotyczące regionalnych kart płatniczych
oraz wdrażania cyfrowego podpisu.
Trzeci i ostatni cykl spotkań

nauki z biznesem dotyczył „Dobrych
praktyk w transporcie i logistyce”. Kadra
naukowa WSG spotkała się z czołowymi przedsiębiorstwami transportowymi
województwa. Na spotkaniu zaprezentowano model „organizacji efektywnej
logistyki na szczeblu przedsiębiorstwa i
związków przedsiębiorstw” oraz przedstawiono gotowe i sprawdzone rozwią- Jednym z beneficjentów Akademiczania w zakresie gospodarki zapasami kiego Inkubatora Przedsiębiorczości
WSG jest RADOSŁAW KŁOSIŃSKI,
w przedsiębiorstwie.
Punktem kulminacyjnym projektu była tegoroczny absolwent studiów II stopkonferencja „Przedsiębiorczość akade- nia na kierunku „turystyka i rekreacja”
micka w województwie kujawsko-po- naszej Uczelni. Jego biznesplan otrzymorskim. Szanse i wyzwania”. Prele- mał I nagrodę w Konkursie „Mój spin
gent honorowy konferencji, prof. Leszek off, mój spin out” w ramach projektu
Balcerowicz opowiedział o przedsię- „Kujawsko-Pomorskie Spotkania Nauki
biorczości w warunkach kryzysu gospo- i Biznesu”, realizowanego przez „Gadarczego. Frekwencja przeszła nasze zetę Pomorską” i współfinansowanego
najśmielsze oczekiwania. W konferencji ze środków Europejskiego Funduszu
wzięło udział ponad 200 osób, m. in. Społecznego.
przedstawiciele bydgoskich związków Wyróżniony pomysł to serwis internetopracodawców, władz regionu, partii po- wy Kto-leci.pl, skierowany do polskich
litycznych, kadry naukowej bydgoskich turystów wyjeżdżających na zagraniczuczelni, organizacji biznesowych oraz ne wycieczki za pośrednictwem biur
czołowych przedsiębiorców wojewódz- podróży. Użytkownicy portalu mogą
sprawdzić, z kim lecą na wakacje lub
twa.
Szkolenia dla studentów oraz kadry na- dopasować swoje plany wyjazdowe do
ukowej cieszyły się ogromnym zainte- odpowiadającej im grupy społeczeńresowaniem, dlatego w sierpniu 2009r. stwa. (www.kto-leci.pl). Rozmawiamy
rozpoczęliśmy drugą edycję projektu. z laureatem:
Kolejny rozdział „Przedsiębiorczości
akademickiej” w WSG w Bydgoszczy - Jak się rozpoczęła twoja przygoda z
będzie również oferował cykl bezpłat- AIP?
nych szkoleń skierowanych do studen- - Od kilku lat wiedziałem, że prędzej
tów i kadry naukowej WSG. W ramach czy później trafię do AIP. Inkubator
promocji idei przewidziano także orga- daje ogromne możliwości młodym
nizację seminariów branżowych. No- ludziom, startującym w biznesie, więc
wością w projekcie „Przedsiębiorczość pomyślałem: dlaczego miałbym z tego
akademicka skuteczny transfer wiedzy nie skorzystać? Procedura była bar2” będą stypendia doktoranckie dla dzo szybka: przedstawienie pomypracowników naukowych planujących słu, akceptacja i podpisanie umowy…
Wszystko w niecałe pół godziny.
otworzyć działalność spin off/ spin out.
Problematyka współpracy uczelni z
biznesem, czy komercyjnego wykorzy- - Skąd pomysł na biznes Kto-leci.pl?
stania wyników projektów badawczych - Od ponad dwóch lat pracuję zawooraz transferu innowacji i technologii dowo jako specjalista ds. sprzedaży
jest podstawą rządowych i samorzą- w jednym z największych internetodowych strategii, a także przedmiotem wych biur podróży w Polsce i to właburzliwych debat środowisk akademic- śnie klienci podsunęli mi pomysł…
kich. Frekwencja na spotkaniach bran- Po prostu pytali: czy wiem, ile osób z
żowych pokazała, że istnieje potrzeba Polski bierze udział w wybranym przez
integracji działań oraz kontynuacji ta- nich wyjeździe? w hotelu będą ludzie
młodzi czy starsi? Standardowa oferta
kich projektów.
Projekt przedsiębiorczości akademickiej turystyczna nie zawiera powyższych
realizowany jest przez Polskie Towarzy- informacji, dlatego pomyślałem, że
stwo Ekonomiczne Oddział w Bydgosz- stworzenie serwisu kto-leci.pl będzie
czy w partnerstwie z Wyższą Szkołą odpowiedzią na ich pytania. DynamiczGospodarki w Bydgoszczy w ramach ny rozwój portali społecznościowych
poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współ- oraz wiedza z zakresu zachowań i prepracy sfery nauki i przedsiębiorstw Pro- ferencji polskich turystów-internautów
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, były pomocne w realizacji projektu.
Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Jak wyobrażasz sobie ten portal za
					
kilka lat? Jakie masz plany?

Mój pomysł
na budżet
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- Chciałbym, aby serwis kto-leci.pl
stał się platformą turystyczną on-line,
dzięki której użytkownik Internetu, zainteresowany usługami turystycznymi,
będzie mógł nie tylko sprawdzić, z kim
leci na wakacje, czy zamieścić zdjęcia
i opinie, ale także dokonać rezerwacji
on-line pakietów turystycznych, biletów
lotniczych oraz rezerwacji hotelowych.
- Jakimi sukcesami możesz się już pochwalić?
- Niewątpliwym sukcesem jest dla
mnie zajęcie pierwszego miejsca w
konkursie „Mój spin off, mój spin out”.
Cieszę się, że mój projekt został wyróżniony, wygrana dodała mi pewności siebie i utwierdziła w przekonaniu,
że podążam we właściwym kierunku.
Sukcesem jest również uruchomienie
serwisu. Kilka miesięcy zajęło mi jego
projektowanie, znalezienie finansów
oraz sama realizacja projektu. Cieszę się, że mimo krótkiej obecności w
sieci mam zarejestrowanych już kilkudziesięciu użytkowników. Myślę, że w
niedługim czasie serwis będzie w pełni
funkcjonalny i znajdą się w nim wirtualne wyjazdy głównych polskich organizatorów podróży.
- Co możesz doradzić innym młodym
osobom, myślącym o własnej firmie?
- Trudno jest mi doradzać, ponieważ
sam dopiero zaczynam realizować się
w biznesie. Ale z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, żeby nie bali
się własnych marzeń i pomysłów. Ważne jest jednak, aby każdy pomysł poparty był konkretnymi danymi i dobrze
zbadanym rynkiem. Sam spędziłem
nad tym kilka tygodni i wyniki badań
przedstawiłem w pracy magisterskiej.
					
rozmawiała Justyna Kuczyńska
www.inkubatory.pl

INKUBATORY
rozszerzą ofertę
Idea Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) jest najlepszym pomysłem ostatnich lat dla młodych osób,
chcących rozpocząć pracę na własny rachunek. Pierwszy w Bydgoszczy Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy
WSG miał na celu stworzenie młodym
ludziom odpowiednich warunków do pracy w warunkach gospodarki rynkowej, pomoc w zakresie zakładania i prowadzenia
własnych przedsiębiorstw.
Funkcjonowanie w AIP polega na wygenerowaniu pomysłu na biznes, jego dalszej
modyfikacji oraz kontrolowanym starciu z
otaczającą rzeczywistością gospodarczą,
w warunkach chronionych. Każda osoba,
która nie ukończyła 30. roku życia, zainteresowana działalnością w ramach Inkubatora, otrzymuje fachową pomoc, jak
również wszelkie niezbędne narzędzia
do tego, aby móc rozwinąć swoją firmę
i funkcjonować na rynku. Poprzez nasze
działania chcemy zachęcać młodych ludzi
do aktywnej i przedsiębiorczej postawy.
W naszym projekcie skupiamy się na tym,
aby dostarczyć studentom jak najwięcej
praktycznej wiedzy i dobrych przykładów,
gdyż kończąc uczelnię otrzymują ogromną wiedzę teoretyczną, jednakże tę praktyczną muszą zdobywać sami. Poprzez
AIP mogą bez wielkich nakładów finansowych założyć swoją własną, wymarzoną
firmę, która za kilka lat będzie być może
potężnym przedsiębiorstwem, dającym
miejsca pracy setkom Polaków. Dla wielu studentów działalność w AIP staje się
również sposobem zarabiania na studia
oraz dalsze poszerzanie wiedzy.
AIP przy WSG działa od kwietnia 2005r.
Przez ten czas udało się dotrzeć do kilkudziesięciu tysięcy studentów w naszym
mieście, na wszystkich uczelniach wyższych. Ponad 6000 osób skorzystało z
oferty szkoleniowej oraz preinkubacyjnej
AIP. Obecnie AIP WSG Bydgoszcz obsługuje 38 firm prowadzonych przez młodych przedsiębiorców. Zorganizowaliśmy
pięć edycji ogólnopolskiego Konkursu na
Biznesplany, pozyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki na rozwój
AIP, powiększyliśmy infrastrukturę do biur
o powierzchni ok. 50m2 z profesjonalnym
wyposażeniem sprzętowym.
W najbliższym czasie z inicjatywy AIP
WSG zostaną założone dwa kolejne inkubatory w Bydgoszczy: przy Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego oraz przy
Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. Wszystkie trzy działać będą w
ramach Sieci Akademickich Inkubatorów
Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Pozwoli to na sprawniejsze rozwijanie idei
przedsiębiorczości w Bydgoszczy oraz
będzie gwarantowało wysoką jakość ob7

sługi beneficjentów, wypracowaną przez
ponad 4 lata w AIP przy WSG. W tym
miejscu warto wspomnieć, że AIP WSG
zajął 5. miejsce w ogólnopolskim rankingu podsumowującym działania Inkubatorów w kraju na przełomie lat 2004-2009,
co pokazuje, że marka Inkubatora przy
WSG jest bardzo mocna.
W bliskiej przyszłości planujemy również
uzupełnienie i rozszerzenie naszej oferty
z myślą o bardziej rozwiniętych przedsięwzięciach. Ścieżka przedsiębiorczości w
Studenckiej Strefie Biznesowej będzie
składać się z 3 etapów:
- Inkubator I stopnia, czyli Preinkubator,
oferujący swoją osobowość prawną i pełne wsparcie dla młodych przedsiębiorców,
- Inkubator II stopnia, czyli forma dla
już działających firm, skupiająca się na
wsparciu finansowym, może być również
formą pośrednią,
- Inkubator III stopnia, czyli forma najbardziej zaawansowana, obejmująca przedsięwzięcia wymagające wysokiego poziomu dofinansowania z przeznaczeniem
na rozwój lub wdrożenie innowacyjnych
pomysłów.
Utworzenie w WSG inkubatora II stopnia ma za zadanie ułatwienie przejścia z
formy preinkubacyjnej (czyli działalności
wykorzystującej osobowość prawną Fundacji AIP) do własnej działalności gospodarczej lub spółki kapitałowej. Inkubator
II stopnia będzie miał również cały wachlarz instrumentów wsparcia od organizacyjnego po finansowe w postaci
dofinansowania działalności na starcie.
Może on być pośrednikiem między Preinkubatorem (czyli Inkubatorem I stopnia)
a Inkubatorem III stopnia. Jednak nie
wszystkie pomysły będą kierowane do
III etapu - dla wielu przedsięwzięć Inkubator II stopnia będzie już formą odpowiednią do optymalnego rozwoju na rynku.
W planach mamy również utworzenie
Inkubatora III stopnia. Będzie to kolejny
etap naszej trójstopniowej oferty. Trzeci
etap będzie skierowany do najbardziej
zaawansowanych przedsięwzięć, zarówno od strony technologicznej jak i organizacyjnej. Na tym etapie będziemy przede
wszystkim skupiać się na dofinansowaniu
pomysłów oraz szybkim rozwoju. Etap
ten będzie łączył w sobie elementy funduszy zalążkowych, choć nie wykluczamy również współpracy z przedsięwzięciami na dalszych etapach rozwoju jak
start-up. Istotnym elementem Inkubatora
III stopnia będzie rozwój zaplecza technologicznego, aby pomysły z wykorzystaniem wysokich technologii miały realne
możliwości rozwoju.
Radosław Ratajczak

NASZE DZIESIĘCIOLECIE
Stali bywalcy doceniają nie tylko posiłki.
Czują się na stołówce wyróżniani, czasem nawet rozpieszczani. Bo też panie Tania i Lodzia dobrze znają swoich
klientów. Wiedzą, co kto lubi, komu dać
większą porcję, bo jest łasuchem, komu
mniej ziemniaków, bo się odchudza,
komu surówkę z marchwi zamiast kapusty… A gdy ktoś jest na diecie, przygotowują coś specjalnego. I szczególną
troską otaczają wykładowców spoza
Bydgoszczy. – Oni są daleko od domu –
tłumaczy pani Tania, - często nawet nie
mają czasu wyjść na miasto, więc tylko
u nas mogą zjeść normalny obiad.

Jak u mamy...
Stali bywalcy doceniają nie tylko
posiłki. Czują się na stołówce wyróżniani, czasem nawet rozpieszczani.
Dzień w mensie zaczyna się wczesnym
rankiem. Zanim pojawią się pierwsi
klienci, trzeba odebrać dostawę świeżego pieczywa, przygotować śniadanie dla
gości hotelowych i kanapki. Te ostatnie
głównie dla studentów, którzy nie mają
czasu lub zwyczaju jeść przed wyjściem
na zajęcia. Na ladzie obok kanapek stanie piramidka drożdżówek. Też pójdą na
pierwszy ogień, razem z litrami świeżo
parzonej kawy espresso, cappucino,
czy zwykłej z mlekiem lub bez. Herbaty
zejdzie trochę mniej…
Mensa przy Uczelni działa od września
2000 roku. Jej właścicielka, Tatiana Sikora i kucharka, Leokadia Błaszkowska
- dla nas panie Tania i Lodzia - prowadziły wówczas stołówkę w dzisiejszym
budynku G. - Nasze „królestwo” mieściło
się w piwnicy – mówi pani Tania. – Było
to malutkie pomieszczenie z pięcioma
zaledwie stolikami. Dziś, w budynku A
mamy trzy sale dla studentów i pracowników oraz rozbudowane zaplecze kuchenne. I kilka pań do pomocy w kuchni
cd. ze str. 4
Dowiedzą się wiele na temat finansów
i zarządzania. Wspólny mianownik dla
wszystkich to pogłębianie wiedzy w dziedzinie inżynierii finansowej, czyli znajomości dostępnych i nowych instrumentów finansowych oraz oceny ich ryzyka.

RYNEK PRACY

Studia na kierunku IiE są studiami zawodowymi ze szczególnym uwzględnieniem
praktycznego podejścia do wykorzystania informatycznych i ekonomicznych

i przy ladzie.
Siedzimy w jednej z sal. Możemy sobie
pozwolić na chwilę rozmowy: zupa już
się gotuje, drugie danie też prawie gotowe. Dzisiaj piątek, będzie jarzynowa,
a potem ryba smażona, pierogi z serem
lub kurczak pieczony do wyboru. Trzeba będzie zrobić więcej porcji, bo po
14.00 przyjdą studenci niestacjonarni.
Oni chętniej niż stacjonarni jedzą obiady. Ci drudzy wolą bułeczki na ciepło,
zapiekanki i słodycze. Na obiad wrócą
do domu. W piątki i soboty jest też więcej wykładowców, którzy stołują się na
miejscu i, podobnie jak studenci, bardzo
chwalą posiłki. Za to, że zawsze jest
wybór dań, że smak taki domowy, jak u
mamy. I że można spróbować lokalnej
kuchni. Zwłaszcza wykładowcy z innych stron Polski cieszą się, gdy mogą
spróbować kujawskich klusek ziemniaczanych z kapustą lub zupy „parzychy”.
Pani Lodzia przyjmuje pochwały z zażenowaniem: - Nie ma w tym nic nadzwyczajnego – mówi, - gotuję tak, jak się
nauczyłam w domu. Z sercem. Inaczej
nie potrafię. Ale przyznam, że miło mi
było, gdy tacy goście Uczelni jak Karol
Okrasa i Kurt Scheller dziękowali za dobry obiad… Chociaż bardzo się denerwowałam przed ich przyjściem…
kompetencji. Głównym celem jest przygotowanie specjalistów, którzy będą
wykorzystywali swoją wiedzę z zakresu
technologii informatycznych do usprawnienia pracy w przedsiębiorstwach.
Specjaliści z kompetencjami z obszaru
informatyki i ekonomii są obecnie bardzo
poszukiwani na rynku pracy. Współczesna ekonomia nie jest w stanie obyć się
bez odpowiedniego wsparcia ze strony
informatyki, natomiast uprawianie zawodu informatyka wymaga szeregu kompetencji w zakresie ekonomii.
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Mensa to także miejsce, w którym dobrze jest porozmawiać. Dziś już nieco rzadziej, ale wciąż jeszcze do Tani
i Lodzi przychodzą studenci, żeby się
zwierzyć, pożalić np. na wykładowcę,
który nie dał zaliczenia, albo pochwalić
jakimś sukcesem. A i absolwenci zaglądają czasem, żeby powspominać czasy
swoich studiów.
Zbliża się pora obiadowa. Kończymy rozmowę: Lodzia musi dokończyć
przygotowanie dań, a na Tanię czeka
dostawca z towarem. Na pożegnanie
pytam jeszcze, czego można życzyć
obydwu paniom. – Żeby nikt nie spóźniał się na obiad! – krzyczą chórem.
Bywa bowiem, że dopiero wieczorem
ten i ów przypomina sobie, że jeszcze
nie był w stołówce. To bardzo dezorganizuje pracę, a i obiad podgrzewany nie
jest już taki smaczny.
Praca w mensie kończy się późnym wieczorem. Kiedy stołówka i cały kampus
opustoszeją, panie w kuchni planują następny dzień albo przygotowują katering
na rozmaite imprezy uczelniane – konferencje, szkolenia, wizyty gości…
Przez te wszystkie lata przez mensę
przewinęły się tysiące studentów. Zmieniali się również wykładowcy. Tania
i Lodzia, a z nimi Marlena i Kinga są
niezmiennie w swoim miejscu pracy. W
świątek, piątek i niedzielę. Kiedyś, gdy z
powodu pilnego remontu stołówka była
zamknięta, przekonaliśmy się, jak bardzo są potrzebne…
					
Elżbieta Czerwińska

REKRUTACJA

O przyjęciu na studia zadecydują: średnia ocen za pierwsze 2 semestry z
pierwszego kierunku (max 30 pkt.), wyniki testu rekrutacyjnego (max 30 pkt.),
wyniki rozmowy kwalifikacyjnej (max 40
pkt.). Grupa 45 najlepszych studentów
będzie mogła skorzystać z bezpłatnego
programu studiów.
Piotr Szymański
Szczegóły dotyczące specjalności na
stronie: www.iis.wsg.byd.pl

NASZE DZIESIĘCIOLECIE
WSPOMNIENIA Z IGRIL

cław. Większość wymagała wyjazdów terenowych, będących dla nas przygodą
- mogliśmy nawiązać kontakty z miejscową
ludnością, lokalną władzą oraz szczegółowo
zapoznać się z atrakcjami turystycznymi i
przyrodniczymi badanych obszarów.
W realizacji niektórych prac pomagali nam
pracownicy administracyjni jednostek samorządowych - współautorzy projektów. Brali w
nich również udział studenci naszej Uczelni.
Szczególnie z dobrej strony dali się poznać
w badaniach ankietowych prowadzonych
pod kierunkiem Jana Karola Słowińskiego
na terenie 8 parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego.
Mimo znacznego obciążenia pracą – pracowaliśmy z prof. Januszem Sewerniakiem po
16 godzin na dobę – okres działalności w IGRiL wspominam
bardzo ciepło i z sentymentem. Mam ponad 35-letnie doświadczenie w realizacji różnych prac w Instytucie Turystyki, tym niemniej prace wykonane w IGRiL znacznie poszerzyły moje doświadczenie zawodowe. Był to bardzo ciekawy okres w moim
życiu zawodowym.
Jan Owsiak

Jedną z ważnych misji naszej Uczelni jest
prowadzenie badań naukowych, tych podstawowych, które poszerzają naszą wiedzę
oraz aplikacyjnych, które są ważne między
innymi dla rozwoju gospodarczego regionalnego i lokalnego. Tego typu badania
prowadzone były w Instytucie Gospodarki Regionalnej i Lokalnej, którego w latach
2002-2007 miałem przyjemność być dyrektorem. Obecnie rolę tę przejęło Centrum Badań Regionalnych i Lokalnych.
W tym czasie realizowaliśmy projekty o szerokim zakresie merytorycznym - od problematyki związanej z gospodarką turystyczną,
kreowaniem nowych miejsc pracy poprzez
rozwój gospodarczy, system zarządzania turystyką na szczeblu regionalnym, programowanie ochrony środowiska i gospodarkę odpadami, po problematykę wykorzystania Bydgoskiego
Węzła Wodnego.
Prowadzone prace – szczególnie związane z rozwojem turystyki – dotyczyły terenów bardzo atrakcyjnych pod względem
turystycznym (np. Gmina Osie, Miasto i Gmina Kruszwica)
oraz mniej atrakcyjnych turystycznie jak np. Gmina InowroPIERWSZE KROKI NA UCZELNI

sumiennych studentów, zarówno studiów
stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.
Moją pasją jest nauczanie, a jeśli spotyka się mądrych młodych ludzi, wówczas
w człowieku wyzwalają się takie pokłady umiejętności, że chce się przekazać
wszystko, co samemu posiadło się podczas studiów i pracy zawodowej.
W trakcie 9 lat widziałam, jak zmieniało
się oblicze Uczelni, jak rosła liczba budynków, studiującej młodzieży i wykładowców. Byłam świadkiem ważnych wydarzeń, otwierania kolejnych wydziałów i
kierunków, różnych uroczystości i sukcesów naszych sportowców.
W roku ubiegłym powierzono mi zaszczytną i niezwykle odpowiedzialną funkcję
dziekana najstarszego i największego Wydziału Turystyki i
Geografii. Jak mawiał Napoleon ponoć „każdy nosi buławę
marszałkowską w plecaku”.
				
Alina Kalosza

Początek XXI wieku zwiastował nową dla
mnie epokę. W 2000 roku rozpoczęłam
współpracę z Wyższą Pomorską Szkołą
Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy w zastępstwie za chorą koleżankę Zofię Mocarską. Wówczas Uczelnia mieściła się tylko
w Pałacu. Zajęcia prowadziłam w bardzo
zimnej sali nr 12. W dzisiejszym gabinecie
Kanclerza mieścił się pokój dla wykładowców, w którym panowała niemalże rodzinna
atmosfera. Wszyscy znaliśmy się, ponieważ grono wykładowców liczyło zaledwie
kilkanaście osób. W trakcie przerw panie
z rektoratu przygotowywały dla wszystkich
wyśmienitą kawę i drożdżówki. Wydaje mi
się, że do dzisiaj pamiętam nawet smak tamtej kawy.
Po zastępstwie dostałam od Kanclerza propozycję pracy na
Uczelni w charakterze lektora języka rosyjskiego. Poczułam inne, całkiem nowe wyzwanie. Spotkałam niezwykle

STUDENCKI
NOBEL
Studencki Nobel to konkurs, odbywający się pod patronatem honorowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
jako kontynuacja prestiżowego konkursu
Primus Inter Pares. W tegorocznej edycji wzięło udział 30 studentów z uczelni
wyższych województwa kujawsko-pomorskiego. Wyższą Szkołę Gospodarki
w Bydgoszczy reprezentowała studentka NATALIA BŁASZCZYK, która została uznana za Zwycięzcę Uczelnianego w
Konkursie na Najlepszego Studenta RP.
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GEOGRAFIA

WULKANY

groźne i fascynujące

Krater wygasłego wulkanu na wyspie St. Miguel (Azory)

Autor przy krawędzi dymiącego wulkanu Telica (Nikaragua)

Wulkan Mt. St. Helens (USA)
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Wulkany, te nieaktywne w czasach historycznych, ale przede wszystkim aktywne i to czasem nawet bardzo, w XX i
na początku XXI wieku stały się przedmiotem zainteresowania turystów w
różnych regionach Ziemi. Można chyba
mówić nawet o turystyce wulkanicznej.
Są wśród turystów tacy, którzy potrzebują mocnych przeżyć, czasem nawet
na granicy ryzyka utraty zdrowia, a
może i życia. Starają się więc docierać
do aktywnych wulkanów, oglądać je z
bezpiecznych odległości, czasem także
wspinać się po zboczach stożków do
kraterów, zaglądać do nich i doznawać
wyjątkowych wrażeń. Jednak zawsze
istnieje możliwość gwałtownej, niespodziewanej erupcji, która może być
śmiertelnym zagrożeniem. Wiele spośród ponad 650 aktywnych wulkanów
wybucha dosyć rzadko, czasem raz na
kilka, a nawet kilkaset lat. Trzeba więc
mieć naprawdę wielkiego pecha, aby
znaleźć się w zagrożonej strefie, gdy
takie gwałtowne ożywienie wystąpi.
Kilka, pośród dużej liczby wulkanów,
daje jednak dużą gwarancję oglądania groźnych, ale zawsze przecież tak
spektakularnych zjawisk. Są wśród nich
Arenal w Kostaryce, Stromboli w archipelagu Wysp Liparyjskich, Yasur na
wyspach Vanuatu, Erta Ale w Kotlinie
Danakilskiej w Etiopii, czy Kilauea na
Hawajach. U podnóży Arenala powstały całe kompleksy hotelowe, do których
przybywają turyści, aby oglądać nocą
tryskające z krateru fontanny lawy,
spływające także po zboczach jej strugi, wyrzucane w górę rozżarzone bloki.
Stromboli o wysokości 900 m n.p.m. ma
u szczytu krater, z którego co kilkanaście minut wyrzucane są w górę okruchy lawy, niczym czerwone fajerwerki.
Oglądać je można z krawędzi krateru,
w miarę bezpiecznie. Bywa, że takie
erupcje są jednak większe. Wówczas
mogą posypać się na głowy oglądających większe okruchy, a to już może
być bardzo groźne. Miałem okazję zobaczyć obydwa wulkany. Gorzej jest z
Erta Ale, do którego obecnie dociera
się z trudem, bowiem działający w tych
okolicach uzbrojeni bandyci są groźni,
a zamówiona eskorta wojskowa może
niespodziewanie wycofać się ze swego
obowiązku.
Yasur leży na wyspach Vanuatu na Pacyfiku, a to daleko i niestety kosztownie.
Spośród wyżej wymienionych bardzo
ciekawy jest archipelag hawajski, który
odwiedziłem dwukrotnie, z aktywnym
wulkanem Haleakala na wyspie Maui,
o największym na świecie kraterze o
średnicy 8 km oraz czynnym od 1986 r.
wulkanem Kilauea na Big Island. Stale
płynące potoki rozżarzonej lawy, pokrywy i tunele lawowe, nawet tzw. „drzewa
lawowe” przy tak spokojnych zawsze
erupcjach wulkanów tarczowych czynią
Park Narodowy Wulkanów Hawajskich
jednym z najbardziej fascynujących

Z

ŻYCIA

WSG

Lawy sznurowe – wulkan Kilauea na Big Island (Hawaje)

na zachodzie USA, a szczególnie skutki
potężnej erupcji, która nastąpiła w maju
1980 r. Połamane, jak zapałki, drzewa,
położone całe połacie lasów, teren pocięty przez potoki błotnych laharów doskonale są widoczne jeszcze dzisiaj.
Wspiąć się także warto na szczyt Pico
del Teide na Teneryfie, do co prawda
niewielkiego krateru z oznakami wydobywających się niewielkich ilości gazów,
ale z pięknym widokiem na rozciągającą się poniżej kalderę. Na położonych
na wodach środkowego Atlantyku Azorach dominują krajobrazy wulkaniczne z licznymi niewysokimi stożkami,
których kratery czasem wypełnione są
wodą. Tak jest na wszystkich dziewięciu
wyspach archipelagu. Na jednej z nich Fajal, gdzie w latach sześćdziesiątych,
po wybuchu wulkanu podmorskiego
nastąpiło połączenie nowej materii wulkanicznej z położoną w pobliżu wyspą,
przespacerować się można po młodym,
liczącym 2 km2, skrawku lądu. To właśnie tak przecież w odległych epokach
geologicznych powstawały wielkie lądy.
Niemałe wrażenie wywołuje kaldera
Tengger na Jawie z czynnym kraterem
wulkanu Bromo, czy dymiący wulkan
Gunung Agung na Bali. Majestatyczne są stożki wulkanów Alaski, Japonii,
strefy rowów wschodnioafrykańskich.
Na początku 2009 roku odwiedziłem 6

państw Ameryki Środkowej (Gwatemalę, Honduras, Salwador, Nikaraguę, Kostarykę, Panamę). Także i tutaj jednym z
celów było zapoznanie się ze zjawiskami wulkanicznymi. Stożki wulkaniczne,
wśród których około 30 jest czynnych,
tworzą długi, ciągnący się przez te kraje, łańcuch. Wiele z nich stanowi cel
turystycznych wypraw. Jest wśród nich
krater wulkanu Poas w Kostaryce, chyba najpiękniejszy i drugi co do wielkości
(1,5 km średnicy) na świecie. W Nikaragui wybrałem się do krateru wulkanu
Teleki. Po pięciu godzinach marszu w
górę, przy temperaturze 38oC, cały
czas, pod palącym słońcem dotarłem
do krawędzi krateru. Wypełniony gazami i białymi oparami był prawie niewidoczny, ale przeżycie było szczególne.
Podobną sytuację zastałem w kraterze
wulkanu Masaya, bardzo łatwo dostępnego z parkingu, położonego tuż przy
jego krawędzi.
Marzą mi się jeszcze wulkany Kamczatki, z ciekawymi także tam zjawiskami
geotermalnymi. Z pewnością byłoby o
czym pisać. Tymczasem wspomnę, że
wśród opracowań w ramach mojej geograficznej serii „Świat w pigułce” jest
zeszyt przeznaczony dla uczniów i studentów pt. „Wulkany”.
Tekst i foto: prof. Zdzisław Preisner

Dymiący krater wulkanu Telica (Nikaragua)

Erupcje rozżarzonej lawy w kraterze Stromboli
(Wyspy Liparyjskie)

miejsc na świecie.
Wulkany zawsze były w centrum moich zainteresowań podczas podróży do
wielu regionów Ziemi. Oto kilka przykładów takich miejsc:
Wezuwiusz jest łatwo dostępny. Do jego
krateru o głębokości 300 m i średnicy
około 800 m w postaci skalnej studni
zajrzeć można bez żadnych problemów.
Jest on jednak ciągle niezwykle groźny.
Erupcja w 79 r. n.e. zniszczyła przecież
Pompeje, Herculanum i Stabie, rzymskie miasta, które dzisiaj wydobyte spod
popiołów, stanowią wyjątkową atrakcję
wśród obiektów starożytności.
Sycylijska Etna co kilka lat przypomina
o swojej potędze. Aktywne kratery są
dla turystów niedostępne, gdyż wielkie
ilości trujących gazów mogą spowodować śmiertelne zatrucie. Kolejką linową
można dotrzeć w ich pobliże, chyba że
po ostatniej erupcji uległa znowu zniszczeniu i trzeba poczekać na jej odbudowanie. To już zdarzało się kilkakrotnie.
Szczególnie ciekawą wyspą wulkaniczną jest Islandia, położona w aktywnej
strefie ryftowej Grzbietu Środkowoatlantyckiego. Groźna zawsze Hekla,
czy położony pod pokrywą lodowca
Vatna wulkan Grimsvatn, wywołujący
po erupcji katastrofalny odpływ wód,
zwany jökullhlaup, a także 7 tys. gorących źródeł, w tym zawsze spektakularne gejzery, przyciągają turystów na tę
piękną wyspę.
Stosunkowo trudno dostępne, z powodu ich znacznych wysokości, przekraczających 5-6 tys. m n.p.m., są wulkany
andyjskie. Partie szczytowe stożków i
kratery pokrywają lodowce, co wymaga
od turystów odpowiedniego przygotowania i sprzętu wspinaczkowego. Są
jednak niezwykle majestatyczne i oglądanie ich z pewnej odległości dostarcza
niezapomnianych wrażeń. Do najciekawszych należą m.in.: Cotopaxi, Chimborazo, Sangay, Pichincha, Cayambe,
Tungurahua, Parinacota, Misti.
Wyspa Północna Nowej Zelandii z wulkanami Tongariro, Ruapehu i Ngaruhoe
to niezwykle piękne krajobrazy i atrakcyjne szlaki trekingowe. Duże wrażenie
sprawia widok wulkanu Mt. St. Helens
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Wakacje 2009 przeszły do historii.
Przyszedł czas na akcję!
Nowy sezon w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej zapowiada się
co najmniej, mówiąc młodzieżowo,
grubo. Zaczynamy, dosyć nietypowo, przeglądem najgorszych filmów
na świecie. Pomysł wydaje się absurdalny, ale przy odpowiednim podejściu okazuje się, że te naprawdę słabe filmy potrafią dostarczyć
mnóstwo rozrywki. Bo czy można
pozostać obojętnym na taki tytuł jak
„Zabójcze Ryjówki” czy „Surfujący
Naziści Ninja Muszą Umrzeć”?
Od tego semestru ruszamy również
z czymś zupełnie świeżym – zapraszamy na kursy i szkolenia z szeroko rozumianej kultury, w tym m.in.
sztuki użytkowej czy game design’u.
Pełna oferta wkrótce na naszej stronie. Nowościami są również nasze
uczelniane inicjatywy dziennikarskie. Ruszyło już internetowe Radio
KampusOn, światło dzienne ujrzał
pierwszy numer B4mag., o którym
również piszemy w tym numerze
Kuriera Uczelnianego.

Muzeum Fotografii jak zwykle przygotowało na nowy sezon kilka interesujących
wystaw, w tym oczekiwane Grand Press
Photo. W Galerii „Nad Brdą” będzie można zobaczyć prace zasłużonych artystów
m.in. Waldemara Malaka. Marta Rosenthal-Sikora, koordynator Przestrzeni Plastycznej, wybrała również kilka rokujących
debiutów. Jak zwykle o tej porze roku zapraszamy na Festiwal Reportażu „Camera
Obscura”, 7. Bydgoszcz Jazz Festival oraz
Blues and Folk Festival. Zupełnie innym
wydarzeniem będzie organizowane przez
prof. Marka Siwca ogólnopolskie sympozjum „Poznawanie Kazimierza Hofmana”.
Polecamy również IV Bydgoskie Warsztaty Gospel (więcej o nich niżej).
Po wielu miesiącach intensywnych negocjacji staliśmy się partnerem drugiej
edycji toruńsko-bydgoskiego festiwalu
form audiowizualnych Plateaux Festival. Będzie to wydarzenie unikatowe w
skali europejskiej, porównywalne do tak
uznanych i rozpoznawanych przedsięwzięć jak niemieckie Transmediale czy
austriacka Ars Electronica. Interesującym
wydarzeniem towarzyszącym będzie Teatr Internetu wykreowany przez Monikę

Wirżajtys (o którym więcej piszemy na następnych stronach Kuriera). Oczywiście
to nie wszystko. Nie zabraknie festiwalu
PRAPREMIER, cotygodniowych spotkań
z cyklu „Filmowe Oblicza”, kina niemieckiego, koncertów, spotkań, happeningów,
a nawet castingu oraz nagranie teledysku
zespołu Ptaky… Ach, jesień jak zwykle
zapowiada się gorąco.
Marek Szpak

BYDGOSKIE WARSZTATY GOSPEL

Warsztaty gospel organizowane
przez poznańską Fundację Pro Novis to
dwa intensywne dni zajęć wokalnych i w
sumie 13 godzin prób, które odbyły się w
Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej. W
ten wyjątkowy weekend każdy uczestnik
– bez względu na umiejętności i doświadczenie – mógł nie tylko rozwinąć swoje
muzyczne pasje, ale też udoskonalić
warsztat wokalny. Współbrzmienie oraz
słuch harmoniczny uczestnicy ćwiczyli w
czasie nauki poszczególnych utworów,
podzieleni na sekcje sopranów, altów i
tenorów.
W tym roku nauka przyjęła nowatorską
formułę. Pierwszego dnia uczestnicy
skupiali się na poznawaniu linii melodycznych poszczególnych głosów, a
drugiego nadadawali im charakterystyczny feeling, poznając podstawowe
zasady emisji w śpiewie gospel. Pod
kierunkiem zaproszonych instruktorów
dbali o właściwy podczas śpiewu oddech, poznawali dynamikę utworów,
ćwiczyli elementy „vibrato” oraz choreografii. Warsztaty zakończył wyjątkowy
koncert finałowy, podczas którego słuchacze mogli usłyszeć i zobaczyć efekty dwudniowych zajęć.
Czarny gospel dla białych Polaków?
Brian Fentress, instruktor z pasją w
Polsce
Spotkanie z żywą afroamerykańską kulturą, muzykalnością i niestandardowym
stylem życia oraz otwartością nie byłoby
możliwe, gdyby nie zaproszeni instruk-

torzy. To właśnie oni – niczym egzotyczne przyprawy – nadają warsztatom
charakter i niespotykany smak. Ruth
Lynch-Waldron, Allan Wiltshire, pastor
David Daniel i
Donna
Daniel,
Peter Moncrieffe,
Solomon Facey,
Colin Vassell – to
nazwiska instruktorów, którzy już
gościli w Polsce i
prowadzili warsztaty na zaproszenie Fundacji Pro
Novis.
Wśród nich nie
sposób nie wymienić jednego
nazwiska – Amerykanina, który w
2005 roku przyjechał po raz pierwszy do Polski i
stał się jednym z
najbardziej rozpoznawalnych instruktorów gospel w naszym kraju. To Brian
Fentress z Detroit, który poprowadził
również tegoroczną jesienną edycję
warsztatów w Bydgoszczy, Kluczborku,
Kaliszu, Szczecinie, Warszawie i Poznaniu.
Rozśpiewany wulkan energii, wypełniony radością, entuzjazmem i pasją,
połączoną z genialnym muzycznym
smakiem – tak można w skrócie opisać
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żywiołowego instruktora. W USA występował i nagrywał u boku takich artystów
jak Byron Cage, Hezekiah Walker, Lyle
Lovette czy Kirk Franklin. Nie zanie-

dbywał także kunsztu dyrygenta – obok
koncertowania zdobywał doświadczenie jako stażysta u muzyka, aranżera i
producenta Freda Hammonda.
Największą muzyczną przygodą instruktora było wspólne koncertowanie u
boku gwiazdy światowej sławy - Arethy
Franklin. Wciąż jednak marzył o tym,
by nie tylko śpiewać. Uparcie ćwiczył
warsztat dyrygentury, ponieważ kiedyś
sam chciał pokierować chórem, w któ-

rym to jego ręce nadawałyby kierunek,
decydowały o tempie i dynamice kilkudziesięciu innych głosów i instrumentów, łącząc je w drzemiące w wyobraźni
harmonie.
Nikt nie przewidywał, że marzenie amerykańskiego muzyka spełni się po drugiej stronie globu, nad Wisłą. Od lipca
2009 roku Brian Fentress mieszka w
Polsce. Muzyka jego przodków wciąż
pozostaje w nim żywa, co widać od samego początku każdego z warsztatowych dni.
Gospel zaraża, a może zaraza?
Warsztatowiczem może być każdy – niezależnie od wieku! W historii warsztatów
zdarzyło się, że muzykę gospel śpiewali
siedemdziesięciolatkowie i sześcioletni
szkolni debiutanci. Jak to możliwe? Zasada jest prosta – muzyka gospel uderza
w serce każdego, bez względu na wiek.
Kto raz ją usłyszy i zasmakuje w niej,
zadając sobie choć odrobinę trudu, by w
dźwiękach odkryć pasję i przepis na radość, zawsze będzie do niej wracał.
Na warsztaty – jak mówią sami uczestnicy – przyciąga głównie atmosfera, której nie można znaleźć w żadnym innym
miejscu. „Warsztaty gospel są dla mnie
czasem, w którym mogę się zbliżyć do
innego człowieka, podczas którego ja się
otwieram, jestem innym człowiekiem i to
jest dla mnie okres, w którym nabieram
mocy na cały kolejny rok” – takie opinie
wypowiadają w udzielanych mediom wypowiedziach.
Przyjeżdżają grupami, często śpiewającymi w parafialnych chórach i zespołach,
czy ośrodkach kultury. Wielu spośród
nich to prawdziwi gospelowi maniacy,
którzy nie opuszczają żadnego warsztatowego weekendu. Jak się okazuje - dla
młodych ludzi to sposób, by sięgnąć po
coś więcej, niż tylko ogromną radość ze
wspólnego muzykowania.
Nad kształtem, promocją oraz realizacją
wydarzenia pracuje w Fundacji w sumie
6 osób. To jednak tylko niewielki zalążek

warsztatowego teamu. W czasie każdej
z inicjatyw rozrasta się on nawet do 30
osób – głównie wolontariuszy, dla których kontakt z muzyką gospel jest pasją
i życiową dewizą. Kryje się w niej nie tylko fascynacja brzmieniami i głębią przekazu, ale duch służby i przekonanie, że
właśnie poprzez muzykę mogą poznawać swoich rówieśników i dzielić się z
nimi swoją pasją.
Czy to może być ciekawe? - wolontariusz o warsztatach
Inspiracja > integracja > relacja – to słowa, które dla mnie, jako wolontariusza,
są sednem gospelowej przygody. Inspirująca muzyka, której korzenie sięgają
czasów niewolnictwa i która opowiada o
odwiecznym dążeniu człowieka do pełni wolności, opisuje to, co każdy z nas
w swoim życiu przeżywa. Szukając pełni serca i chcąc nią żyć, nie zgadzając
się na bylejakość, trafiłem do warsztatowej ekipy. Z tej inspiracji i zachwytu
muzyką na każdych warsztatach rodzi
się integracja. Nikt tu nie jest anonimowy, i jednocześnie każdy jest potrzebny.
Swojej wartości nie trzeba już opierać
– jak wcześniej – na pozorach i wyznaczonych przez świat kanonach, bo
tutaj wartość oznacza bycie sobą, w
szczerości i zaufaniu. W warsztatowym
teamie najbardziej uderza mnie otwartość i duża spontaniczność, o których
tak łatwo zapomina się w codziennej
pogoni. Z ich udziałem tworzą się relacje, których nie da się kupić za żadne
pieniądze i dzięki którym czuję się zawsze wewnętrznie ubogacony bogactwem innych. To niesamowite, że mimo
różnego koloru skóry, pochodzenia, wykształcenia i zawodu z roku na rok stajemy się ekipą, która potrafi rozumieć
się bez słów, a jednocześnie pozostaje
otwarta dla tych, którzy chcą do nas dołączyć. Chcesz spróbować? Nie zastanawiaj się – szkoda czasu na życiową
bezczynność!
Mariusz Jagła, Mario
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Zeszłoroczny festiwal form audiowizualnych Plateaux Festival
2008, odbywający się w Toruniu
i Bydgoszczy był pierwszym tego
typu wydarzeniem w Polsce, tak
silnie skoncentrowanym na wszelkich formach „audiowizualności”.
Od razu też okazał się wielkim
sukcesem. Wydarzenie miało wyraźnie zarysowany profil, esencją
inicjatywy były eksperymentalne
formy filmowe, towarzyszące progresywnym brzmieniom, ich interakcja i wzajemne oddziaływanie.
Dobór artystów, oparty na rozległych kontaktach i partnerskich
umowach z najlepszymi ośrodkami sztuki, złożyły się na pełen
intrygujących punktów program.
Licznie zgromadzona publiczność
zgotowała zaproszonym wykonawcom gorące przyjęcie, a zainteresowanie mediów zapewniło
festiwalowi dobry start i należną
rozpoznawalność w najbliższych
latach.
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PLATEAUX
FESTIVAL

Tegoroczna edycja - w poszerzonej czterodniowej formule
- odbędzie się z jeszcze większym
rozmachem. Do grona festiwalowych
partnerów została zaproszona Akademicka Przestrzeń Kulturalna, w której
odbędzie się większość bydgoskich
wydarzeń. Pieczołowicie dopracowany
program z pewnością przykuje uwagę
nawet najbardziej wymagających. Bez
względu na gatunkowe preferencje
każdy znajdzie podczas tych intensywnych dni coś dla siebie. Jak przed
rokiem poszczególne części festiwalu
będą miały odmienny charakter. Różnorodni artyści, a co za tym idzie za
każdym razem inna osobowość, inna
stylistyka i odrębne formy wyrazu. Dodajmy, że wielu performerów wystąpi w
Polsce po raz pierwszy!
Program festiwalu dostępny na oficjalnej
stronie.
Plateaux Festival,
Toruń – Bydgoszcz
19-22 listopada 2009
www.plateauxfestival.pl
www.myspace.com/plateauxfestival
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Pracowite
wakacje UA

BYDGOSZCZ
JAZZ FESTIVAL

Pod koniec października odbyła się kolejna, już siódma edycja Bydgoszcz Jazz
Festival. Podczas czterech jesiennych dni
Bydgoszcz zamieniła się w miasto muzyki, z perkusyjnym akcentem. Usłyszeliśmy takich artystów jak Jeff „Tain” Watts
& Ratko Zjaca Band, Dream Power, Wojciech Staroniewicz Quartet. Natomiast w
APK „Tropami JAZZU” przeszła Anna Serafińska z Groove Machine. Dodatkową
atrakcją był wernisaż fotografii autorstwa
Marka Hofmana (wystawa zewnętrzna na
budynku APK).
Anna Serafińska ukończyła studia na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Zajmuje
się wszystkimi odcieniami wokalistyki
jazzowej, porusza standardowe klasyczne brzmienia oraz nowoczesne formy.
Nieobce są jej także zbliżone gatunki
muzyczne, takie jak funk czy soul. Jest
laureatką licznych nagród, wyróżnień i
stypendiów. W 2004 roku zdobyła główną
nagrodę na prestiżowym międzynarodowym konkursie dla wokalistów jazzowych
w ramach Montreux Jazz Festival oraz
jako pierwsza w Polsce obroniła tytuł doktora w dziedzinie śpiewu rozrywkowego.
Wydała cztery solowe płyty. Z tą samą
pasją, z jaką śpiewa, prowadzi działalność dydaktyczną. Była konsultantem
wokalnym oraz pomagała uczestnikom
takich programów jak „Idol” czy „Jak oni
śpiewają”. Ostatnio pracowała nad projektem Groove Machine, z którym również wystąpiła na scenie Akademickiej
Przestrzeni Kulturalnej.
Marek Szpak

Wakacje były dla Rady Unii Akademickiej okresem spotkań - w Piotrawinie
nad Wisłą, a następnie w siedzibie
Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach. Tematem wiodącym były sprawy
organizacyjne związane z przygotowaniem wniosku do MNiSW o utworzenie
związku uczelni, ocena bieżącej sytuacji w niepaństwowym szkolnictwie
wyższym, ale przede wszystkim ustalenie hierarchii zadań dla Komisji Unii
Akademickiej. Wspólnie uzgodniono,
że priorytetem działalności UA będzie
dydaktyka i nauka, stąd szczególne
oczekiwania w zaangażowanie i aktywne działanie Komisji ds. współpracy działów dydaktyki oraz Komisji ds.
współpracy naukowej i projektów badawczych. Ta ostatnia, której przewodniczy dr Cecylia Sadowska-Snarska z
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, ma już jasno sprecyzowane
cele: wzmocnienie potencjału pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe z różnych źródeł, wspólne pozyskiwanie środków na projekty
wdrożeniowe, zwłaszcza szkoleniowe.
Szczególny nacisk Komisja zamierza
położyć na projekty z regionalnych
programów operacyjnych. Niezbędne
będzie również opracowanie katalogu
projektów centralnych i regionalnych
oraz katalogu zwycięskich projektów
uczelni UA.
Po rocznej kadencji dotychczasowy
prezydent Unii, kanclerz Krzysztof Sikora przekazał prezydencję dr hab.
Anecie Zelek, prorektor ds. rozwoju
Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu

w Szczecinie. W swoim exposé pani
prezydent zobowiązała się aktywizować działania Komisji odpowiedzialnych za dydaktykę i naukę, stworzyć
mapę ofert studiów podyplomowych
i nawiązać ściślejszą współpracę w
tej dziedzinie między uczelniami UA,
utworzyć katalog zasobów kadrowych
oraz budżet zadaniowy UA. Kadencja
pani prezydent potrwa pół roku - od
1 października 2009 r. do 31 marca
2010 r.

Unia tworzy
związek
W niezwykle serdecznej atmosferze przebiegło spotkanie Prezydenta
Unii Akademickiej Krzysztofa Sikory
z Barbarą Kudrycką, Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Prezydent
UA przekazał na ręce pani minister
wniosek o utworzenie związku uczelni
pod nazwą „Pierwszy Związek Uczelni
Niepublicznych - Unia Akademicka”.
Przystąpiło do niego dziewięć uczelni: Ateneum - Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku, Międzynarodowa
Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu
we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Wyższa
Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy,
Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi,
Wyższa Szkoła Języków Obcych im.
Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą
w Poznaniu, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola
z siedzibą w Lublinie, Wyższa Szkoła
Umiejętności im. Stanisława Staszica
w Kielcach oraz Zachodniopomorska
Szkoła Biznesu w Szczecinie.
Kinga Oczachowska

Członkowie posiedzenia Rady Unii Akademickiej w Kielcach
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Janusz Brzozogłowy herbu Grzymała był
rycerzem znanym i poważanym w średniowiecznej Europie. Na początku wojny z Zakonem Najświętszej Marii Panny
przebywał, podobnie jak najsławniejszy
polski rycerz Zawisza Czarny, na dworze
Zygmunta Luksemburskiego. Kiedy król
węgierski okazał się stronnikiem Krzyżaków, Janusz Brzozogłowy powrócił wraz
z Zawiszą i innymi rycerzami polskimi do
kraju. Odbyło się to wiosną 1410 roku, jednak w odróżnieniu od Zawiszy Czarnego
Brzozogłowy nie wziął osobiście udziału
w Bitwie pod Grunwaldem. Król przeznaczył dla niego inne zadanie. Wiosną 1410
powołał go na stanowisko starosty bydgoskiego, by bronił flanki frontu, bardzo narażonej na atak, a zarazem oddalonej od
głównych sił Królestwa. Pod koniec czerwca 1410 roku Janusz Brzozogłowy wsławił się brawurową akcją pod Świeciem,
gdzie podstępem udało mu się wywabić
i wciągnąć w zasadzkę załogę krzyżacką.
Zmusiło to Wielkiego Mistrza do wysłania
odsieczy i tym samym uszczuplenia sił
zmierzających na spotkanie z wojskiem
Jagiełły pod Grunwaldem.
Kariera Brzozogłowego jako starosty została zdominowana przez utarczki zbrojne z Zakonem, jednak – jak wynika z
niektórych jego listów - pragnął zapewnić
pokój i spokojne warunki życia ludziom po
obu stronach granicy. Przydomek ‚Brzozogłowy’ nadano mu, gdyż włosy siwiały
mu kępkami, przez co jego głowa przypominała korę brzozy. Zmarł prawdopodobnie w roku 1425. Smutne jest, że teraz niewielu bydgoszczan wie, że Janusz
Brzozogłowy to Starosta Bydgoski, Wójt
Fordonu i Kasztelan Lędzki.
Kompania Janusza Brzozogłowego istnieje od lipca 2006 roku. Jako jej członkowie stawiamy sobie za cel propagowanie kultury rycerskiej, podtrzymywanie i
kultywowanie tradycji oręża polskiego,
edukację na temat życia w średniowieczu
i jego zwyczajów oraz organizację imprez
o tematyce średniowiecznej. Zajmujemy
się odtwarzaniem historii Średniowiecza,
a dokładniej wieku XIV oraz XV. Działamy
również jako koło naukowe przy Wyższej
Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
Uczestniczymy między innymi w tak prestiżowych imprezach jak coroczna Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem (do tej
pory jako część Królewskiej Chorągwi
Krakowskiej). Bywamy na różnego rodzaju turniejach krajowych, niejednokrotnie
zapraszano nas także na turnieje poza
granicami Polski (Włochy, Dania, Serbia).
Prowadzimy działalność charytatywną
(pokazy w domach dziecka, placówkach
wychowawczych oraz szkołach). Swoim
udziałem wspieramy inicjatywy kulturalne,

WSG

Pod koniec sierpnia br. w Myślęcinku odbyła się wielka inscenizacja „Oblężenie
Zamku Bydgoskiego 1409”, zorganizowana w 600. rocznicę wydarzenia przez
działającą przy WSG Kompanię Janusza
Brzozogłowego.

Rycerze
Janusza Brzozogłowego
realizowane zarówno na naszej Uczelni
jak i na terenie miasta. Przykładem może
być czynny udział w realizacji filmu dokumentalnego „Gród i Zamek w Bydgoszczy. Wirtualna podróż do Średniowiecza”
autorstwa opiekuna naszego koła naukowego Roberta Grochowskiego. Ścisłą
współpracę prowadzimy również z Instytutem Kulturoznawstwa i Filozofii oraz
Biurem Informacji i Promocji WSG. Rocznie staramy się realizować coraz większą
liczbę projektów. We wrześniu 2008 roku
zorganizowaliśmy pierwszą inscenizację
naszego autorstwa „Oblężenie Zamku
Bydgoskiego 1409”.
Kompania
Janusza
Brzozogłowego
współpracuje również z innymi bractwami rycerskimi w Bydgoszczy. Przykładem
może być tegoroczna inscenizacja nadania praw miejskich Bydgoszczy, bądź też
marsz królewski przez miasto z okazji 10-lecia Wyższej Szkoły Gospodarki w Byd-
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goszczy, w którym brała udział większość
bractw rycerskich z naszego miasta.
W roku bieżącym przeprowadziliśmy
serię wykładów o dziejach oraz historii zamku bydgoskiego. Były one częścią większego projektu zatytułowanego
„Ocalić od zapomnienia”. Kulminacyjnym
punktem projektu była druga inscenizacja
„Oblężenie Zamku Bydgoskiego 1409” w
Myślęcinku z udziałem 20 Bractw Rycerskich oraz kilku indywidualnych gości, w
tym Artura Miernika, właściciela zamku
w Nowym Jasińcu. Część obozowiska
zasiedlili też kramiarze sprzedający średniowieczne wyroby. W sumie na Oblężenie Zamku Bydgoskiego 1409 (edycja
2009) zjechało około 160 rekonstruktorów
z całej Polski. Szczególnej aury dodawała
sześćsetna rocznica odbicia zamku bydgoskiego z rąk krzyżackich przez Władysława Jagiełłę.
Michał Pawlak

STUDENCKIM PIÓREM

Katamaranem
po Dniestrze

Jak Ukraina piękna i rozległa, tak nasza przygoda była ekscytująca i pełna wrażeń. A wszystko zaczęło się
od niepozornego plakatu w WSG,
informującego o spływie katamaranami rzeką Dniestr na Ukrainie.
Spływ został zorganizowany przez
dr. Alexandra Skaliya, wykładowcę naszej Uczelni i Uniwersytetu w
Tarnopolu na Ukrainie, który pomógł
nam również w zwiedzaniu Lwowa
i Tarnopolu jeszcze przed rozpoczęciem
wyprawy.
Cieszyło nas, że będziemy razem z 50
studentami z tamtejszego Uniwersytetu,
którzy przyjęli nas ciepło i serdecznie. W
Tarnopolu dziewczyny zaprosiły nas na
smakołyki tamtejszego regionu i oprowadziły po najpiękniejszych zakątkach miasta. Jego ciekawostką jest położone
w samym centrum jezioro, co dodaje
Tarnopolowi jeszcze więcej uroku.
Co warto zobaczyć w Tarnopolu?
Z całą pewnością dwie zachowane
uliczki starego miasta, udostępnione
wyłącznie dla ruchu pieszego. Wśród
zabytków architektury - zamek Tarnowskich i Potockich z połowy XVI-XVII w., zniszczony podczas wojny,
odrestaurowany po 1954 r. i obecnie
funkcjonujący jako muzeum. Godne
uwagi są dwa kościoły greckokatolickie z XVII w. oraz kościół i klasztor
dominikanów z XVIII wieku, odbudowany w 1992 roku. Tarnopol - nazwa
miasta pochodzi od nazwiska założyciela miasta, Hetmana Wielkiego
Koronnego Jana Tarnowskiego - ma
w sobie to „coś”, co przyciąga spojrzenia przyjezdnych. Swoim wizerunkiem, klimatem i magią sprawia,
że kto był tu chociażby przejazdem,
zapragnie powrócić ponownie.
Sobota. Spływ zaczynamy na Kanionie Dniestrowskim. Do przepłynięcia
w ciągu kilku dni mamy 128 km, do
przejścia pieszo 24 km. Płyniemy katamaranami napędzanymi wiosłami. Zaletą
katamaranu jest duża stateczność i sporo
miejsca, co pozwala na transport większej
ilości bagaży. Nasz katamaran, mieszczący 8 osób, był wyjątkowy, bo zrobiony
ręcznie, ze specjalnego, wodoodpornego materiału. Wnętrze wypełnione było
pustymi, plastikowymi butelkami, a łącza
między dwoma kadłubami drewniane,
przepasane i scalone taśmą oraz gumą.
Na środku stał maszt z flagą ukraińską i
polską. Za siedzenie służył nam styropian
wycięty w kształcie kwadratu. Katamaran
sprawdził się i nie zawiódł podczas całego spływu. Zdał egzamin na piątkę.
Pierwszego dnia mieliśmy do przepłynięcia 17 km. Pierwsze miejsce noclegowe

było w pobliżu wsi Horyhliady. Studenci zostali
podzieleni na dwie grupy: masażystów (studenci kierunku rehabilitacja)
i sportowców (z kierunku
wychowania fizycznego).
Każda grupa miała w obowiązku: zabezpieczyć katamaran, rozbić i złożyć obóz,
przygotować posiłek trzy razy dziennie.
Były więc osoby odpowiedzialne za przygotowanie żywności, zaopatrzenie grupy
w wodę z pobliskich źródeł (bardzo czystej i smacznej). Osoby pełniące dyżury
nocne czuwały nad obozem, pilnowały
ciszy nocnej od godziny 23.00 i przestrzegania bezwarunkowo regulaminu, który
zabraniał między innymi palenia papierosów i picia alkoholu. Studenci doskonale
potrafili się zintegrować i współpracować.
Toczyli między sobą walkę o punkty, które
były przepustką do otrzymania zaliczenia
u dr. Skaliya.
Niedziela. Do pokonania było 38 km,
sporo jak na drugi dzień, jednak nikt nie

narzekał. Każdy katamaran miał swojego kapitana, zdarzało się też, że i własną
stewardesę. W trakcie spływu na trasie
robione były postoje na odpoczynek i
posiłek dla nabrania sił przed dalszym
wiosłowaniem. W końcu dotarliśmy do
miejsca noclegu, by odpocząć i wykąpać
się pod… wodospadem. Widoki nad Kanionem i linia brzegowa Dniestru są niesamowite. Widać, jak życie przyrody toczy się własnym biegiem, bez ingerencji
człowieka, a przeplatające się barwy nieba, wody, ziemi i lasów tworzą wspaniałe
obrazy…
Poniedziałek. Nie ma nic piękniejszego
niż poranek nad Dniestrem. Śpiew ptaków, promienie słońca, zapach porannej
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rosy… Po przebudzeniu oglądamy widoki – jedyne w swoim rodzaju, w bajkowej
scenerii. Okazuje się, że czeka nas wyjątkowy dzień: do pokonania mamy aż 58
km. Wiosłuje się dobrze. Pogoda nas rozpieszcza, przez większość czasu towarzyszy nam słońce, które wręcz pali i opala na czekoladowy kolor. Nie ukrywam,
że są i chwile ciężkie. Gdy brakuje sił,
nawzajem dodajemy sobie otuchy śpiewem, rozmową i uśmiechem. Dwudniowy
postój zorganizowany jest w pobliżu wsi
Shutromyncy.
Wtorek. Był to dzień, w którym każdy miał
okazję się wykazać w sportach ekstremalnych. Uczestnicy mieli do pokonania
tor przeszkód: mosty linowe, podchodzenie i zjazdy na linie, wspinaczkę po drabinie i zjazd na linie, zjazd na tzw. „tyrolce”
nad wodą, a przy okazji naukę wiązania
węzłów i zasad asekuracji z użyciem różnego rodzaju przyrządów. A potem przygotowany przez studentów koncert (było
politycznie, wesoło i hip-hopowo), ognisko i, dla zasłużonych, herbatka z
pomarańczami.
Środa. Tego dnia wybraliśmy się nad
Wodospad i na zwiedzanie ruin Polskiego Zamku, a raczej pozostałości
po nim. Do przejścia mieliśmy 24
km. Po wodnym szaleństwie w naturalnym „aqua parku” dotarliśmy do
ruin Polskiego Zamku w wiosce Nyrkiw, dawniej Czerwonogród, jednej z
najstarszych miejscowości na Podolu i stolicy Ziemi Czerwieńskiej. Jak
podają źródła historyczne, już w IX
wieku Czerwonogród był rezydencją
książąt ruskich, a później stolicą starostwa. W roku 1331 Korytatowicze
wybudowali klasztor Dominikanów.
W XIV wieku Podole wraz z Czerwonogrodem zajął król Kazimierz
Wielki. W 1430 roku król Kazimierz
Jagiellończyk lokował miasto na prawie magdeburskim. Władali nim kolejno Jazłowieccy, Daniłowiczowie,
Herburtowie, Skarbkowi i Ponińscy,
którzy w 1848 roku ufundowali siostrom szarytkom klasztor z przeznaczeniem na sierociniec. Ostatnią
właścicielką Czerwonogrodu była Maria
z Zamojskich Lubomirska. Przed II wojną
światową w Czerwonogrodzie mieszkało
361 mieszkańców, przeważnie Polaków.
Czwartek. Ostatni dzień spływu, ranek,
pogoda deszczowa, burzowa, jednak żal
się rozstawać z miejscem, gdzie tyle się
wydarzyło. Do pokonania mamy ostatnie
36 km Dniestrem. Podczas tych wszystkich dni spędzonych na wodzie i lądzie
towarzyszył nam cudowny krajobraz, niezapomniane widoki i zróżnicowana rzeźba
terenu. Mieliśmy szczęście zobaczyć takie
okazy, jak: czarna czapla (piękny, rzadki
ptak), bociany, chrabąszcze, żmije…
Każdy dzień spływu był bardzo ciekawie

Z
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zaplanowany, nie było mowy o nudzie i
rutynie. Współpraca ze studentami przebiegała bez większych problemów, każdy
wiedział, co ma robić i doskonale radził
sobie w sytuacjach ekstremalnych.
Studenci z Tarnopola są przyjaźnie nastawieni do życia, świata i ludzi, a pewne
różnice w zachowaniu i sposobie bycia,
zauważalne między nimi a naszymi studentami, są jak najbardziej pozytywne z
korzyścią dla nich. Generalnie mieszkańcy Ukrainy są bardzo pomocni, doceniają każdą chwilę, potrafią się uśmiechać,
mimo że czasem bywa ciężko.
Ukraina, jako kraj nie do końca jeszcze
doceniony pod kątem turystyki, ma wiele
do zaoferowania – nie tylko Kijów, Lwów,
Tarnopol czy Krym, ale także dzikie krajobrazy górskie Karpat z ukrytymi wodospadami i przepięknymi kanionami. Baza
noclegowa i żywieniowa nie jest może
dobrze rozwinięta, jednak każdy znajdzie
tu coś dla siebie. Małe miejscowości są
wprost cudne, a panujący w nich spokój
ma wiele ujmującego. Zdecydowanie
Ukraina jest dla tych, którzy uwielbiają ciszę i spokój, chcą odpocząć w przyrodzie
od szarej codzienności i zgiełku wielkich
miast. Jak również dla tych, którzy lubują się w sportach ekstremalnych i aktywnie lubią spędzać czas. Nas najbardziej
zafascynowały piękne widoki, krajobraz,
rzeźba terenu. Z niesamowitą barwą nieba i ziemi związana jest symbolika flagi
ukraińskiej: kolor błękitny, nawiązujący
do barwy nieba, interpretowany jest jako
symbol pokoju, żółty kolor zboża - jako
symbol bogactwa ziemi. Wielką przyjemnością była obserwacja tego wszystkiego,
obcowania tak blisko z przyrodą, ludźmi
i tamtejszą kulturą. Zachodnia Ukraina to
przede wszystkim pamiątki po wiekach
wspólnego sąsiedztwa Polaków, Rusinów, Żydów, Ormian i innych nacji.
Spływ Dniestrem był bardzo udany również dlatego, że dał nam możliwość
sprawdzenia własnych sił i charakteru.
Pragniemy tym samym zachęcić zwolenników warunków ekstremalnych do udziału w takich wyprawach. Wrażenia są niepowtarzalne, a co najważniejsze zawarte
zostają nowe przyjaźnie, które mają szansę zaowocować w przyszłości.
Serdecznie dziękujemy studentom z Tarnopola za miłe przyjęcie i wspólnie spędzony czas. Oraz opiekunom, którzy dbali o nasze dobro i opiekowali się nami:
kierownikowi spływu dr. A. Skaliyowi,
mgr. I. Klapouszczakowi oraz mgr. W. Buczokowi. Żadne słowa nie oddadzą klimatu,
wrażeń i emocji, które nam towarzyszyły…
				
z pozdrowieniami
Daria Budnik i Karina Wagner
studentki WSG z Bydgoszczy
PS. W spływie w drugiej połowie czerwca płynęli nasi studenci z WSG: Dorota
Mańkowska, Karolina Piątek, Sebastian
Borkowski i Michał Eze. Ich wrażenia są
zbieżne z naszymi.
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UNIA EUROPEJSKA

Wiarygodnie
o

Unii Europejskiej

Pół roku minęło od powołania Ośrodka informacyjnego Komisji Europejskiej
Europe Direct – Inowrocław
przy Wydziale Zarządzania
WSG w Inowrocławiu. Warto zatem postawić sobie
pytanie: czy znalazł swoje
miejsce wśród lokalnych
społeczności?

ED-Inowrocław został oficjalnie otwarty
15 stycznia 2009 roku. Od początku priorytetowym zadaniem było zaistnienie w
świadomości mieszkańców Inowrocławia i okolic, tak by wiedzieli nie tylko o
istnieniu Ośrodka, ale też o świadczonych przez niego (bezpłatnie) usługach.
Sześć miesięcy funkcjonowania to relatywnie niedługi czas, zwłaszcza w kontekście zadania, jakie ma przed sobą
ED. Zadaniem tym jest bowiem dostarczanie kompleksowej informacji europejskiej, począwszy od prowadzenia
lekcji europejskich, poprzez informacje
na temat funkcjonowania unijnych instytucji, a skończywszy na europejskich
programach edukacyjnych i informacji
na temat krajowych programów operacyjnych dotyczących aplikowania o
europejskie fundusze strukturalne. Na
wszystkie te kwestie ED-Inowrocław
stara się odpowiadać poprzez swoją
działalność informacyjno-promocyjną,
szkoleniowo-edukacyjną, doradczą i
wydawniczą. Szczególnie zależy nam,
by informacja ta była zrozumiała, a jej
treść była dostosowana do grupy odbiorców.
W minionym półroczu ED–Inowrocław
zorganizował m.in. Warsztaty europejskie (składające się z 3 paneli: Europass, Eures, Eurodesk); dwie imprezy
plenerowe: Dzień Europy oraz Piknik
Europejski w ramach Spring Day In

Europe; konkurs „1 z 17 Europejczyków” (we współpracy z Biurem Rozwoju i Inicjatyw Europejskich Starostwa
Powiatowego w Inowrocławiu). Miniony czas był również sprawdzianem
ośrodka jako źródła informacji o wyborach do Parlamentu Europejskiego.
ED-Inowrocław aktywnie włączył się
w akcję promującą udział w wyborach
do Parlamentu Europejskiego poprzez
udział w ogólnopolskiej akcji AEGEE
(Europejskiego Forum Studentów). ”Y
Vote. Europa w Twoich rękach - Przytul
urnę”.
Niesłabnącym zainteresowaniem od
początku cieszą się bezpłatne dyżury
eksperta ds. funduszy europejskich,
który pomaga w wyborze odpowiedniego programu operacyjnego, odpowiadającego potrzebom przedstawionego
projektu, wyjaśnia procedury związane
z oferowanymi funduszami oraz udziela
wskazówek niezbędnych w przygotowaniu dokumentacji projektowej.
Obserwacje zebrane w ciągu pierwszych
6 miesięcy aktywności ED - Inowrocław
wydają się potwierdzać słuszność utworzenia Ośrodka. Lokalna prasa, portale
internetowe, a także miejscowe telewizja i radio przyjaźnie odnoszą się do naszych inicjatyw, umieszczając nie tylko
sprawozdania z seminariów czy imprez
plenerowych, ale również bezpłatnie
reklamując ED-Inowrocław jako źródło
wiarygodnej informacji europejskiej. Powoli, aczkolwiek konsekwentnie, rośnie
liczba odbiorców naszego newslettera,
przybywa współpracujących z nami samorządów lokalnych oraz szkół z regionu. Wydaliśmy również oficjalną ulotkę
i plakat ED–Inowrocław (promujące
„przy okazji” ED w Bydgoszczy), które udostępniliśmy współpracującym z
nami instytucjom. Grono beneficjantów
świadczonych przez nas usług wciąż
rośnie. Co więcej, ze strony partnerów,
współpracowników, a przede wszystkim
odbiorców działań ED-Inowrocław spotykamy się z bezpośrednim wyrazem
uznania dla tematyki, metodyki przeprowadzanych przez nas szkoleń itd. To z
pewnością motywuje do dalszej pracy.
Na drugie półrocze 2009 roku ED–Inowrocław zaplanował m.in. szkolenia:
„Fundusze strukturalne dla regionu”
oraz „Nowoczesne metody nauczania w
Unii Europejskiej”, ponadto utworzenie
Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego i lekcje europejskie. Na pewno
będzie o czym pisać.
Dominika Częstochowska
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Uczmy się
języków obcych
Najtańsza, miła i efektywna. Taka jest
nauka w Szkole Języków Obcych. Jak
co roku zapraszamy na nasze kursy 23
języków obcych:
. ANGIELSKI . NIEMIECKI . FRANCUSKI . ROSYJSKI . WŁOSKI . GRECKI .
HISZPAŃSKI . JAPOŃSKI . CHIŃSKI .
ARABSKI . CZESKI . SERBSKI . HINDI
. CHORWACKI . BIAŁORUSKI . UKRAIŃSKI . SUAHILI . ŁACIŃSKI . JĘZYK
MIGOWY . TURECKI . PORTUGALSKI
. POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW .
ESPERANTO
Rok nauki kosztuje: dla studentów WSG
- 720 zł, dla osób spoza Uczelni - 900 zł.
Na kursy specjalistyczne (przygotowujące
do egzaminów TELC, transport i logistyka
w języku angielskim, język migowy) nasi
studenci wydadzą 880 zł, pozostałe osoby - 1100 zł. Za wszystkie kursy można
płacić w ratach.
W naszej siedzibie można również zdobyć
międzynarodowe certyfikaty: TELC, LCCI
IQ, Cambridge, TOEFL. Egzamin poprzedzony jest kursem przygotowawczym.
Koszt kursu języka angielskiego: 880 zł
dla studentów i 1100 zł dla osób spoza
Uczelni. Za kurs TELC B2 z rosyjskiego
wszyscy zapłacą 1200 zł (aż 100 godzin
kursu). Dotychczas 100 procent uczestników zdało pomyślnie te egzaminy.
Proponujemy również kursy przygotowujące do prestiżowych egzaminów BEC
(Business English Certificate).
Poza nauką na miejscu organizujemy
także wyjazdy na letnie kursy języka
rosyjskiego i egzaminy na wszystkich
poziomach do Państwowego Instytutu
Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina
w Moskwie. Osoby, które zdadzą egzaminy, otrzymują prestiżowe międzynarodowe certyfikaty. Dwutygodniowe kursy,
urozmaicone bogatym programem kulturalno–turystycznym (Moskwa, Sankt
Petersburg), prowadzone są przez doświadczoną kadrę lektorów, autorów publikacji w czasopismach metodycznych,
tłumaczy przysięgłych i licencjonowanych
egzaminatorów międzynarodowych instytucji językowych.
W bieżącym roku akademickim po raz
pierwszy w lipcu i sierpniu odbędą się
kursy językowe w Rosyjskim Państwowym Pedagogicznym Uniwersytecie im.
Hercena w Sankt Petersburgu oraz Państwowym Uniwersytecie Politechnicznym
w Sankt Petersburgu.
Już przyjmujemy zapisy na wyjazdy! Terminy wyjazdów do Moskwy: maj, lipiec,
sierpień, a do Petersburga: czerwiec i lipiec.
WWW.SZJO.BYD.PL
szjowsg@byd.pl
(052) 567 00 67

wom państw regionu wobec wyzwań kryzysu, głównymi tematami były: „Wybrane
elementy transformacji gospodarczej roku
1989 w Polsce jako przykład polityki antykryzysowej”, „Skutki globalnego kryzysu
gospodarczego w gospodarce Serbii”,
„Społeczne skutki kryzysu gospodarczego w Rosji”, „Wpływ zjawisk kryzysowych
na ukraiński sektor bankowy” oraz „Polska bankowość spółdzielcza w dobie kryzysu gospodarczego”. Drugi panel dotyczył regionalnych konsekwencji kryzysu.
Przedstawiono w nim tematy: „Przemysł
motoryzacyjny w Europie Środkowo-Wschodniej a kryzys gospodarczy”, „Co z
tą Polską? Gdzie ten kryzys? Omówienie
wpływu kryzysu gospodarczego na wybrane dziedziny
życia Polaków”, „Sposoby na
przetrwanie kryzysu w małych i średnich przedsiębiorstwach” oraz „Kryzys gospodarczy a tożsamość państw
regionu Europy Środkowej i
Wschodniej”.
Dzięki konferencji studenci
uczelni wyższych mieli możliwość poznania się, wymiany poglądów oraz wspólnego
zastanowienia się nad zachodzącymi obecnie procesami gospodarczymi w kraju

Jeszcze przed wakacjami Studenckie
Koło Naukowe Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji w
Malborku Wyższej Szkoły Gospodarki w
Bydgoszczy wzięło udział w Studenckiej
Konferencji Naukowej na temat „Państwa
Europy Środkowej i Wschodniej wobec
kryzysu gospodarczego”. Organizatorem
był Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, przy którym działa
Koło naukowe studiów słowiańskich oraz
Koło promocji i wspierania przedsiębiorczości „PROGRES”.
Celem konferencji była prezentacja sposobów zapobiegania kryzysowi w obecnym
czasie, jak również przedstawienie skutków kryzysu w wymiarze czasowym. Studenci z Malborka: Agnieszka Kolasa, Grażyna Koszarska, Małgorzata Cieślińska,
Maciej Jakubowicz i Daniel Doliński podjęli
się wygłoszenia referatu na temat „Sposoby na przetrwanie kryzysu w małych i
średnich przedsiębiorstwach”. Oprócz nich
zaprezentowali się studenci z Kół Naukowych z uczelni UEP, UMK, SGH.
Program konferencji obejmował dwa panele. W pierwszym, poświęconym posta-
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SKNP w walce
z kryzysem

W celu przygotowania studentów naszej
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cieli akademickich z uczelni partnerskich
(przebywających w WSG na mocy umów
bilateralnych z zagranicznymi partnerami)
oraz obcokrajowców na stałe współpracujących z WSG. Innymi zajęciami w języku
angielskim będą ćwiczenia kursowe oraz
konwersatoria – fakultatywne przedmioty
spoza planów studiów kierunków realizowanych na naszej Uczelni. W planach jest
także poszerzenie oferty o telekonwersatoria – prowadzone przez wykładowców z
zagranicy w formie telekonferencji, moderowanych przez obecnego w sali polskiego
wykładowcę.
We wszystkich tych zajęciach mogą brać
udział zarówno studenci polscy jak i zagraniczni. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rejestracja za pomocą modułu
elastycznego kształcenia ISAPS. W przypadku wykładów monograficznych, konwersatoriów oraz telekonwersatoriów termin rejestracji upływa 15 października (dla
zajęć realizowanych w semestrze zimowym) i 20 lutego (dla zajęć realizowanych
w semestrze letnim) danego roku akademickiego, w przypadku ćwiczeń kursowych
odpowiednio – na początku października i
pod koniec stycznia. W zależności od wymiaru godzin i wymagań prowadzącego,
dotyczących zaliczenia danego przedmiotu, studenci otrzymają odpowiednią liczbę
punktów ECTS.

Z

Dzięki systematycznie wzrastającej liczbie
umów o współpracy z uczelniami z zagranicy (obecnie ponad 30), na semestralne
studia w ramach programu LLP-Erasmus
w Wyższej Szkole Gospodarki decyduje
się coraz większa liczba obcokrajowców.
W ubiegłym roku akademickim na naszej
Uczelni naukę podjęli studenci z Litwy, Łotwy oraz Węgier. Na studia w WSG w roku
akademickim 2009/2010 zdecydowali się
po raz pierwszy również Turcy, Finowie
oraz Niemcy.
Obcokrajowcy odbywający semestr studiów na naszej Uczelni (z wyjątkiem Litwinów ze znajomością języka polskiego)
uczestniczyli dotychczas przede wszystkim w zajęciach prowadzonych w języku
obcym w ramach specjalności „Język angielski w gospodarce” na kierunku „ekonomia” oraz w zorganizowanych specjalnie
dla „Erasmusów” zajęciach w formie indywidualnych lub grupowych konsultacji z
wykładowcami. Aby zachęcić studentów z
zagranicznych uczelni partnerskich do odbycia części studiów w WSG, na ten rok
akademicki przygotowano dużo bogatszą
ofertę zajęć w języku angielskim. Jest ona
skierowana również do polskich studentów
naszej Uczelni, dla których uczestnictwo w
zajęciach prowadzonych w języku angielskim będzie z pewnością bardzo ciekawym
doświadczeniem.
Jedną z form takich zajęć będą wykłady
monograficzne prowadzone przez nauczy-

i za granicą.
Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości ZIP WSG w Malborku liczy 45
aktywnych członków, biorących udział w
wydarzeniach lokalnych i regionalnych.
Współpracuje z przedsiębiorstwami produkcyjnymi (zgodnie z profilem kształcenia na Wydziale Zarządzania i Inżynierii
Produkcji), jak również bierze czynny
udział w wydarzeniach cyklicznych (Targi
Pracy, Dni Przedsiębiorczości). Studenci przyznają, że zaangażowanie wpływa
korzystnie na poszerzanie własnych zainteresowań, uczy pracy w zespole oraz
pomaga w samorealizacji.
Tomasz Kozłowski
Od lewej: Małgorzata Cieślińska, Maciej Jakubowicz, Grażyna Koszarska,
Daniel Doliński, Agnieszka Kolasa – Studenci SKNP Wydziału Zarządzania
i Inżynierii Produkcji WSG w Malborku

Studiowanie po angielsku

Uczelni do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju aktywności międzynarodowej (wymiana studencka, wyjazdy
studyjne, udział w międzynarodowych
konferencjach i warsztatach itd.) od
bieżącego roku akademickiego w
Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy realizowane będą zajęcia
tzw. „Kursu przygotowującego do
aktywności międzynarodowej”, prowadzone w języku angielskim (w wyjątkowych przypadkach częściowo
wspomagane językiem polskim). W
ofercie „Kursu” znajdą się m. in. zajęcia z zakresu komunikacji interkulturowej, technik prezentacji czy też podstaw
savoir vivre.
Mamy nadzieję, że dzięki nowej, bogatszej
ofercie zajęć w języku angielskim systematycznie będzie zwiększać się liczba
studentów z uczelni partnerskich, którzy
zdecydują się na semestralne studia w
WSG. Możliwość uczestnictwa w tego typu
zajęciach będzie również bardzo ciekawym doświadczeniem dla polskich studentów WSG i zachęci ich do udziału w innych
przedsięwzięciach związanych z procesem
umiędzynarodowienia naszej Uczelni, w
tym głównie w wymianie studenckiej i odbywaniu części studiów za granicą. Opisana formuła zajęć będzie z pewnością także
ważną próbą dla samej Uczelni przed realizacją kolejnego punktu strategii umiędzynarodowienia WSG na najbliższe lata
– wprowadzenia programu całych studiów
w języku angielskim.
		
Łukasz Jasiński
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PIM na Litwie
Już po raz drugi studenci Wyższej
Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
wzięli udział w odbywającym się corocznie kursie intensywnym programu Erasmus pod nazwą „PIM”. Po
ubiegłorocznej przygodzie w Tallinie
tym razem poznawali tajniki komunikacji międzykulturowej w litewskiej
miejscowości Alytus.

PIM, czyli ‘Promoting Intercultural Management Competencies
for Working Life in the Baltic Sea
Region’, to warsztaty międzykulturowe, organizowane przez fińską
uczelnię Laurea University of Applied Sciences. Co roku odbywają
się w innej uczelni partnerskiej. Studenci uczestniczący w kursie mają
możliwość uzyskania wiedzy m.in.
z zakresu komunikacji interpersonalnej i
pracy w grupie zróżnicowanej kulturowo.
Dodatkowym celem warsztatów jest integracja studentów mieszkających w krajach nadbałtyckich.
W
tegorocznych,
dwutygodniowych
warsztatach w Alytus na Litwie brali udział
studenci z Danii, Estonii, Finlandii, Litwy,
Niemiec i Polski. Mieliśmy możliwość
uczestniczenia w wielu wykładach prowadzonych przez międzynarodową kadrę dydaktyczną. Zajęcia miały połączyć
praktykę z teorią, jednak to właśnie część
teoretyczna nauczyła nas najwięcej. Podczas pracy w międzynarodowych grupach mieliśmy okazję przekonać się na
własnej skórze, jak trudno jest dojść do
porozumienia, gdy każdy ma inne zdanie
na dany temat. Wspólne projekty były dla
nas ogromnym wyzwaniem, szczególnie
gdy barierę stanowiły język i różnice kulturowe. Ale na pewno dowiedzieliśmy się
więcej m. in. o komunikacji międzykulturowej, sposobie kierowania zespołami
międzynarodowymi, a także o technikach

negocjacji w biznesie.
Jednym z praktycznych projektów podczas PIM-u było przygotowanie minitargów MPA (Meeting Point Alytus), podczas
których prezentowaliśmy na specjalnych
stoiskach największe walory naszych
krajów. Było to jedyne zadanie, które
wykonywaliśmy w grupach narodowych.
Podczas czterech godzin wystawy można
było posmakować duńskich hot-dogów,
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z Estończykami i Litwinami w tradycyjnych strojach narodowych czy też powróżyć sobie
z wosku na polskim stoisku. Stand naszej
Uczelni cieszył się dużym powodzeniem
wśród zwiedzających, szczególnie że
każdy opuszczał go z torbą pełną upominków i... kubeczkiem żubrówki.
Jednym z założeń spotkania w Alytus
było rozwijanie komunikacji międzykulturowej. Uczestnicy wywodzili się z krajów
basenu Morza Bałtyckiego i zdawać by
się mogło, że nie dzielą nas zbyt głębokie
różnice kulturowe. Jednak, podczas zajęć w grupach międzynarodowych, dało
się zaobserwować różne podejście do
pracy, różne style komunikacji i sposoby
wyrażania emocji. Dowiedzieliśmy się też
więcej o stylach komunikacji i specyfice
relacji międzyludzkich, nie tylko w krajach europejskich, ale i na całym świecie.
Szczególnie mocno utkwił nam w pamięci
gościnny wykład pt. “Communicating, Negotiating and Managing Across Cultures”
wygłoszony przez Richarda Gestelanda,
od lat zajmującego się prowadzeniem
szkoleń w zakresie komunikacji interkulturowej. W barwny sposób zaprezentował
on najbardziej istotne różnice w sposobie
prowadzenia kontaktów biznesowych w
różnych regionach świata, ilustrując je
przykładami najpopularniejszych gaf popełnianych przez biznesmenów udających się w zagraniczne podróże.

Jako że program zajęć był bardzo intensywny, wolnych chwil było stosunkowo
niewiele. Mimo to uczestnicy nawet kosztem snu starali się spędzać czas razem
i weryfikować swoją wiedzę na temat innych krajów.
Organizatorzy dokładali wszelkich starań,
aby czas spędzony na Litwie nie był zmarnowany. Już pierwszego dnia wieczorem
wzięliśmy udział we wspólnym grillu integracyjnym. Często zamiast kolacji zabierano nas do restauracji, aby tam spróbować różnego rodzaju tradycyjnych potraw
jak np. bardzo sycącej „zupy grzybowej w
chlebie”, czy też słynnych cepelinów. Aby
urozmaicić nasz pobyt w Alytusie, który
nie ma zbyt wielu atrakcji turystycznych,
zorganizowano dla nas zwiedzanie fabryki wina musującego „Alita”, głównego dystrybutora alkoholi na Litwie. Przy okazji
przygotowano również „małą” degustację
tamtejszych wyrobów. Z zaskoczeniem
odkryliśmy, że produkuje się tam nie tylko
wino musujące.
Kolejną atrakcją była wycieczka do Wilna,
gdzie głównym i zdecydowanie najlepszym punktem programu było nocne zwiedzanie miasta (i oglądanie Eurowizji…).
Poza tym odwiedziliśmy również Kowno
oraz „drewniane” miasteczko – Troki,
które jest jedną z największych atrakcji
turystycznych Litwy. Tam mieliśmy okazję
zwiedzić jedyny w swoim rodzaju zamek
położony na wyspie.
Przez całe dwa tygodnie bawiliśmy się doskonale, a praca na zajęciach wydawała
się coraz lżejsza, ponieważ wykonywana
była wśród przyjaciół. Nasza PIM–owa rodzina bardzo się zżyła i zaprzyjaźniła, dlatego moment rozstania był dla nas bardzo
ciężki. Wszyscy do tej pory utrzymujemy
ze sobą kontakt i już planujemy kolejne
spotkanie. Z nieoficjalnych źródeł wiemy,
że fińska uczelnia przygotowuje się do
wielkiego przedsięwzięcia, jakim będzie
zjednoczenie wszystkich uczestników.
Anna Afek, Magdalena Koźlak,
Rafał Ciępiel oraz Maciej Przybylski
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Byłyśmy pierwszymi studentkami,
które studiowały we Francji w ramach programu Erasmus.
Wyjechałyśmy po pierwszym semestrze
studiów II stopnia WSG na „turystyce i
rekreacji” i francuskich studiów Master
Uniwersytetu Toulouse Le Mirail, które
odbywają się na naszej Uczelni.
W zasadzie nie zmieniłyśmy uczelni, bowiem przyjął nas ten sam
uniwersytet francuski, ale
za to przez cały semestr
przebywałyśmy
wśród
Francuzów, w klimacie kultury francuskiej.
Mieszkałyśmy i studiowałyśmy w kampusie Uniwersytetu we Foix, małym,
urokliwym miasteczku położonym u podnóża Pirenejów, oddalonym o 80 km
od Tuluzy, gdzie mieści się
główna siedziba szkoły.

zyku francuskim i czasami było ciężko ze
zrozumieniem pewnych tematów, głównie
ekonomicznych. Z czasem przywykłyśmy
i dawałyśmy sobie radę.
Warunki mieszkaniowe były dobre, mieszkałyśmy w jednoosobowych pokojach w
akademiku mieszczącym się przy uczelni. Dzięki stypendium otrzymanemu w ramach programu Erasmus i z WSG udało

Trafiłyśmy do miłej grupy,
w której byli przede wszystkim Francuzi, ale także
młodzi ludzie z Brazylii,
Chin, Wietnamu, Bułgarii.
Zagranicznych
studentów nie było dużo, zresztą
kampus uczelniany nie należał do największych, ale
dzięki temu udało nam się
szybko i bez trudu zaaklimatyzować. Zawarłyśmy
mnóstwo ciekawych znajomości, wspólnie spędzony w międzynarodowym
gronie czas spowodował,
że nabrałyśmy odwagi, a
potem wprawy w mówieniu
w obcym języku, a ponadto poznałyśmy prawdziwą
francuską kuchnię i kulturę.
Zajęcia odbywały się w
dwudziestoosobowej grupie, gdzie tylko my dwie
byłyśmy Erasmusami. Wykładowcy byli dla nas mili i
dość wyrozumiali, generalnie jednak traktowali nas
na równi z naszymi francuskimi kolegami. Dominowała forma wykładu, ale duży
nacisk kładziono (oczywiście w zależności od przedmiotu) na praktyczną stronę
wiedzy. Ważne było udzielanie się przez
zabieranie głosu w dyskusjach, częste
prezentacje, prace w grupach. Miałyśmy
okazję uczestniczyć we francuskiej formie
atelier, czyli w pracy w terenie.
Tematycznie przerabiałyśmy ten sam program, co nasi koledzy z Mastera w Polsce.
Wszystkie zajęcia były prowadzone w ję-

nam się opłacić wszystkie obowiązkowe
wydatki związane z nauką, noclegiem i
wyżywieniem.
W okresie wolnym od nauki starałyśmy się
jak najwięcej zwiedzać - cała południowa
Francja od Oceanu Atlantyckiego po Morze Śródziemne była nasza! Podczas podróży miałyśmy okazję poznać prawdziwą
kuchnię francuską. Uczestniczyłyśmy np.
w święcie wina w Limoux, na które co roku
zjeżdżają okoliczni wytwórcy win i wszystkiego, co jest związane z winem, ponadto
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okoliczne zespoły, grupy taneczne,
producenci lokalnych produktów.
Mieszkając w akademiku miałyśmy
okazję posmakować dań z wyspy
Reunion, skąd pochodził nasz kolega. Podczas różnych imprez, serwował nam egzotyczne dania. Na co
dzień żywiłyśmy się same, gotując
w kuchni potrawy „nasze”, albo spożywałyśmy obiady w stołówce akademickiej. Tam zwykle podawane
były dania francuskie. Ciekawostką
było dla nas to, że wykładowcy jedli wspólnie ze studentami, często
przysiadając się do
nas. Było to miłe.
Młodzież francuska
jest różnorodna, podobnie jak polska. My miałyśmy dużo szczęścia. Już
na początku zaprzyjaźniłyśmy się z sympatycznymi
ludźmi. Bariera językowa,
która oczywiście była, stawała się pretekstem do
rozmów, wyjaśnień, śmiechu. Jako dwie Polki na
kampusie byłyśmy rozpoznawalne.
Po pobycie we Foix możemy stwierdzić, że bez znajomości języka w stopniu
przynajmniej dobrym, nie
mogłybyśmy się tam odnaleźć. Francuzi nie lubią
uczyć się innych języków i
od przyjezdnych wymagają
konwersacji w języku francuskim. Owszem, rozmawiają po angielsku, ale ich
wymowa pozostawia wiele
do życzenia, czasami trudno ich zrozumieć.
STUDIA ZA GRANICĄ

ERASMUS à la française

Możliwość odbycia studiów
we Francji, pomogła nam
w poszerzeniu horyzontów,
zdobyciu nowych doświadczeń, a także w znalezieniu
praktyk we Francji, ściśle
odpowiadających naszemu kierunkowi. Pobyt ten
dał nam o wiele więcej niż
mogłyśmy początkowo się
spodziewać… Codzienny
kontakt z językiem, obcowanie z kulturą, poznanie
wielu ciekawych ludzi, często o odmiennej osobowości i sposobie myślenia oraz konieczność
radzenia sobie w trudnych sytuacjach dały
nam cenny bagaż doświadczeń, który będziemy mogły wykorzystać w naszym dalszym życiu.
Gdyby nadarzyła się okazja pojechać po
raz drugi - nie wahałybyśmy się ani przez
chwilę.
Karolina Chabasińska
i Katarzyna Prabucka
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Zdobyliśmy
Elbrus!
Podejście jest niby łagodne, ale wysokość (5642 m n.p.m.)
robi swoje. Za to wysiłek wspinaczki wynagradza widok przyciągających swoją urodą śnieżno-lodowcowych szczytów.
W okresie wakacyjnym Sekcja Wspinaczkowa WSG wyruszyła
na Kaukaz. Barwy Uczelni reprezentowali: Marek Czerlik oraz
instruktor wspinaczki Jacek Ostrowski. Może i skład niezbyt liczny, ale jaki! Wszak liczy się nie ilość, a jakość. I lepszych z pewnością nie znajdziecie.
Celem wyprawy było zdobycie najwyższego szczytu Kaukazu –
Elbrusa, będącego jednocześnie najwyżej położonym miejscem
w całej Rosji. Jeśliby zaś przyjąć granicę między Europą a Azją
na odcinku pomiędzy Morzem Czarnym i Morzem Kaspijskim
(granica biegnie szczytami Kaukazu) – wówczas Elbrus należałoby traktować jako najwyższy europejski szczyt, a co za tym
idzie jeden z elementów Korony Ziemi.
Podróż rozpoczynamy 8 sierpnia. Trasę Bydgoszcz–Warszawa
pokonujemy naszymi kochanymi liniami PKP. Następnego dnia
stawiamy się na warszawskim lotnisku i resztę drogi przemierzamy w wygodnych fotelach Aerofłotu. Mamy jednak międzylądowanie w Moskwie, gdzie okazuje się, że nasz samolot odlatuje...
z innego lotniska. Wyścig z czasem. 7-kilometrowa przejażdżka
taksówką kosztuje nas „jedynie” 60 $. Docieramy... spóźnieni o
15 minut, by dowiedzieć się, że samolot odleci, na szczęście,
nieco później. Miesiąc wcześniej zmieniono rozkład lotu, o czym
niestety nie zostaliśmy poinformowani.
Na miejsce, czyli do Mineralnych Wód (Rosja) docieramy tego
samego dnia. Tam czeka nas kolejna niespodzianka – łapóweczka dla panów z odprawy paszportowej w postaci 160$, którą i
tak udało nam się wytargować z początkowych 200. Wreszcie
udajemy się na nocleg do „hotelu” przy lotnisku. Miejsce to hotel
przypomina niestety tylko z nazwy, choć ceny do najniższych
nie należą. Następnego dnia wraz z poznanymi na lotnisku rodakami dojeżdżamy do Tierskoł. Tam też wynajmujemy kwaterę,
która staje się naszą bazą wypadową.
Najpierw trochę biurokracji – registracja (zameldowanie tymczasowe na okres pobytu) oraz propusk, umożliwiający poruszanie się po górach w strefie granicznej. Pomaga nam w tym
gospodyni, u której mieszkamy i dzięki której otrzymujemy je
już po trzech dniach, zamiast, jak to zwykle bywa, po miesiącu.
I wreszcie można rozpocząć naszą górską zabawę.
Zanim sięgniemy po Elbrus, musimy rozprostować zasiedziałe
po długiej podróży kości. Za cel pierwszej wędrówki obieramy
położone na 3200 m n.p.m. Obserwatorium. Następnego dnia
planujemy wyruszyć już prosto w stronę Elbrusa. Jednak jak to
czasem bywa, plany psuje nam pogoda. W związku z tym nie
pozostaje nic innego, jak spędzić dzień na odpoczynku. Całe
szczęście aura nie kaprysi zbyt długo i już kolejnego dnia wyruszamy. Najpierw kolejką z Azau do stacji Mir (3470 m), po
drodze wykupując wejściówkę do Parku Narodowego za 1000
rubli – ok. 100 zł (niestety jest ona niezbędna). Stamtąd idziemy
do miejsca, gdzie kiedyś znajdowało się schronisko (wysokość
4060 m). Tam też rozbijamy nasze namioty.
Następnego dnia pobudka o nieludzkiej godzinie – 3.00 w
nocy i o 4.00 wyruszamy. Marek dociera do Skał Pastuchowa
(4690 m) i zawraca, zaś mnie udaje się w ciągu 7 godzin osiągnąć zachodni (wyższy) wierzchołek Elbrusa – 5642 m n.p.m.
W związku z tym kolejny dzień spędzam na leniuchowaniu,
natomiast Czerliczek ponawia marsz w górę i w końcu, po
dziewięciu godzinach, stoi na Elbrusie.
Następnego dnia wracamy do Tereskołu, skąd po odpoczynku
wyruszamy w kolejny rejon – Dolinę Adyłsu. Tam, w Green Hotel
(nazwa jak najbardziej myląca – żaden hotel, tylko przepiękna
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polana) rozstawiamy namioty. Razem z
nowo poznanymi miłośnikami Kaukazu z
Ukrainy osiągamy kolejne szczyty: Gumaczi (3805 m) i Wiatau (3820 m). Potem
przenosimy się do bazy alpinistycznej
Dżantugan i stamtąd zdobywamy Kurmaczi (4058 m).
Bratamy się z ukraińskimi kolegami nie
tylko podczas zdobywania gór, ale również podczas „restów”, objadając się dość
podejrzanie wyglądającymi posiłkami,
np. przygotowanymi przez nich grzybkami. Grzybki pyszne, tylko dlaczego mają
blaszki na spodzie?
Niestety 25 sierpnia kończą nam się
przepustki i zmuszeni jesteśmy poruszać
się jedynie na terenie Tierskołu. Czas
wypełniamy zwiedzając okoliczne osady i poznając miejscową gastronomię. A
potem, z niechęcią zostawiając za sobą
uroki Kaukazu, 29 sierpnia wkraczamy
na nowo w świat cywilizacji, telefonów
komórkowych, zakorkowanych ulic i nieustannego pędu...
Wracamy też do Sekcji Wspinaczkowej
WSG, która działa przecież non stop.
Amatorzy wspinaczki przychodzą do nas
zwykle na początku studiów, uczą się
wspinać na ścianie, potem wyjeżdżają w
skałki, a gdy połkną bakcyla, ruszają w
wyższe góry. Po studiach odchodzą, ale
za to z bagażem wspomnień, których nie
odbierze im nikt i nic.

10 złotych medali
na 10-lecie WSG

W V Akademickich Mistrzostwach EuroNa zakończenie pragniemy podziękować py w wioślarstwie z udziałem reprezenWładzom Wyższej Szkoły Gospodarki w tacji 78 uczelni z 14 państw do rozdania
Bydgoszczy za pomoc, bez której ten wy- było 18 złotych medali. Polacy okazali
jazd nigdy by się nie odbył.
się bardzo niegościnni i w Kruszwicy
					zdobyli 14 złotych krążków, z czego
					aż 10 zagarnęli wioślarze i wioślarki
Jacek Ostrowski
WSG. Wodniacy naszej Uczelni pod
kierunkiem Waldemara Nowakowskiego obronili wywalczony przed rokiem w
Zagrzebiu prymat i po raz drugi sięgnęli po tytuł drużynowego akademickiego
mistrza Europy.
- Zanotowaliśmy znaczący postęp.
W Chorwacji były 3 złote i 4 srebrne
krążki - mówił po zawodach z dumą
Krzysztof Sikora, Kanclerz Uczelni.
– Teraz mamy 10 złotych i 2 srebrne
medale. Taki jest nasz kierunek działania. Sport jest jedną z wizytówek WSG.
Nie byłoby to jednak możliwe bez ścisłej współpracy z klubami wioślarskimi.
Do naszego sukcesu przyczyniły się
w dużej mierze kluby z regionu: LOTTO/Bydgostia/WSG/Bank
Pocztowy,
BTW, Zawisza, Gopło Kruszwica, AZS
UMK Energa Toruń, WTW Włocławek,
CHTW Chełmża oraz spoza województwa WTW Warszawa, PTW Płock czy
Orła Wałcz.
Główną postacią zawodów w Kruszwicy był Jerzy Kowalski, wioślarz miejscowego Gopła, student WSG, który
aż trzykrotnie odbierał złote medale.
Zwyciężył w skiffie wagi lekkiej, dwójce
podwójnej wagi lekkiej z Arturem Mikołajczewskim, a także w lekkiej czwórce
podwójnej, gdzie wiosłowali także Łu23

kasz Zub i Radosław Krymski. Ponadto
Ryszard Ablewski, Mateusz Hamerski,
Piotr Juszczak i Rafał Wielgosz nie mieli sobie równych w czwórce bez sternika, a wraz z Łukaszem Siemionem,
Radosławem Klimkowskim, Dariuszem
Radoszem, Michałem Szpakowskim i
sternikiem Pawłem Lipowskim pewnie
wygrali finałowy bieg ósemek. Świetna
dyspozycja Arnolda Sobczaka, kolejnego reprezentanta Gopła i WSG zaowocowała w uczelnianym czempionacie
złotem w skiffie, a także w czwórce podwójnej razem z Michałem Wilińskim,
Karolem Słomą i Michałem Chrestowskim.
Dwukrotnie na podium stawały też Weronika Deresz i Natalia Maciukiewicz z
WSG. Wygrały dwójkę podwójną wagi
lekkiej, a w kategorii otwartej zajęły 2.
miejsce. Pewnie zwyciężyła kobieca
ósemka (Kinga Koprowska, Marta Guzińska, Agata Zieleniewska, Ewelina
Sławińska, Marta Liniewska, Anna Jankowska, Kinga Kantorska, Katarzyna
Wolna, st. Paulina Górska) i czwórka
bez sternika (Anna Jankowska, Marta Liniewska, Katarzyna Wołna, Kinga
Kantorska).
Miłym akcentem było zorganizowane
na terenie kampusu WSG spotkanie
delegatów wszystkich reprezentacji biorących udział w zawodach. Zaproszeni
goście mieli ponadto okazję zwiedzić
bydgoską Starówkę. Spotkanie uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska.
Szymon Nowicki

SPORT

WSG wicemistrzem AMP

Zawodami żeglarskimi w Wilkasach zakończyła się kolejna edycja
Akademickich Mistrzostw Polski (dawniej Mistrzostw Polski Szkół
Wyższych). Start naszych żeglarzy zakończył się piątym miejscem w klasyfikacji wyższych szkół niepublicznych. W zawodach
wystartowało pięćdziesiąt uczelni publicznych i niepublicznych,
co pokazuje jak popularna jest ta dyscyplina wśród studentów.
AMP dobiegły końca, możemy zatem dokonać podsumowania
wyników. Klasyfikacja jest jeszcze nieoficjalna, jednak zapewne nie
zmieni się zbytnio po wszystkich korektach. W klasyfikacji wyższych
szkół niepublicznych Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy nie
udało się obronić tytułu Mistrza. Akademia Leona Koźmińskiego z
Warszawy w tym roku okazała się lepsza, wyprzedzając nas o dwanaście punktów. Na trzecim miejscu po raz kolejny uplasowała się
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania z Białegostoku. Najwyżej
spośród innych uczelni niepublicznych naszego województwa sklasyfikowana została Wyższa Szkoła Bankowa z Torunia, która zajęła
czternaste miejsce.
W klasyfikacji generalnej AMP 2009/2010 Wyższa Szkoła Gospodarki
w Bydgoszczy zajęła miejsce dwudzieste siódme, będąc tym samym
najwyższej sklasyfikowaną uczelnią z naszego województwa. Tuż za
WSG z różnicą około stu punktów znalazł się Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy z Bydgoszczy. Pierwsze siedemnaście miejsc
podzieliły pomiędzy sobą uniwersytety i politechniki z Uniwersytetem
Warszawskim na pierwszym miejscu.
Czekamy na ogłoszenie klasyfikacji medalowej AMP, w której brane
są pod uwagę tylko trzy najlepsze miejsca każdej dyscypliny. W tym
roku Wyższa Szkoła Gospodarki zdobywała medale w piłce siatkowej kobiet, ergometrze wioślarskim kobiet i mężczyzn oraz w wioślarstwie. Liczymy zatem, że w tym podsumowaniu również znajdziemy
się na podium.

KAJAKARKI NA MEDAL!
Złoto mistrzostw świata, trzy medale mistrzostw Europy oraz osiem
medali mistrzostw kraju juniorów i Olimpiady Młodzieży - to w największym skrócie dorobek kajakarek UKS Kopernik Bydgoszcz w tym sezonie. Klub od kilku lat współpracuje z Wyższą Szkołą Gospodarki w
Bydgoszczy, a studentkami uczelni są czołowe zawodniczki Beata Mikołajczyk, Sandra Pawełczak oraz Magdalena Krukowska. Wszystkie
w tym roku osiągały spore sukcesy…
Gwiazda UKS Kopernik – Beata Mikołajczyk, srebrna medalistka z IO
w Pekinie powróciła z Mistrzostw Świata w kanadyjskim Dartmouth
ze złotym medalem, zdobytym wraz z Małgorzatą Chojnacką w konkurencji K-2 na dystansie 1000 metrów. W biegu finałowym stoczyły
pasjonującą walkę z osadą Niemek. Beata była ponadto o krok od
medalu w konkurencjach K-4 500 metrów i K-2 500 m.
Sandra Pawełczak do swojej kolekcji trofeów dołożyła w tym roku pięć
złotych medali z Pucharów Świata, a Magdalena Krukowska złoto i
brąz mistrzostw Europy do lat 23 oraz brąz seniorskich ME. Młodzież
UKS Kopernik zdominowała rywalizację w czempionacie krajowym
oraz o punkty i medale Olimpiady Młodzieży.
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Z WIZYTĄ NA LITWIE
Z inicjatywy Centrum Współpracy z Zagranicą Sekcja
Koszykówki AZS WSG gościła w Vilnius Law and Business College w Wilnie. Podczas pobytu na Litwie nasi
koszykarze rozegrali dwa mecze towarzyskie, dając początek współpracy między dwiema uczelniami.
Drużyna Macieja Mackiewicza i Grzegorza Skiby w
pierwszym meczu przegrała po bardzo zaciętej grze
jednym punktem 59:60, a następnie zrewanżowała się,
wygrywając po dogrywce 115:109. Wynik ten cieszy tym
bardziej, że koszykówka to sport narodowy naszych
wschodnich sąsiadów, a poziom ich wyszkolenia jest
naprawdę godny podziwu. Wielkim przeżyciem było ponadto spotkanie z Szarunasem Marciulionisem (trzeci z
prawej na zdjęciu powyżej), słynnym litewskim koszykarzem, który jako jeden z pierwszych Litwinów grał z
powodzeniem w amerykańskiej zawodowej lidze NBA.
Był to bardzo pożyteczny wyjazd – mówią sportowcy,
chwaląc miłe przyjęcie przez gospodarzy i zapewniony
przez nich program turystyczny (w Wilnie i Trokach).
Niedługo będą mieli okazję zrewanżować się gościnnością. Pod koniec października przyjmą u siebie litewską
drużynę. Jednym z punktów programu będą oczywiście
mecze w nowej hali sportowej, która we wrześniu została oddana studentom z Garbar do użytku. Ponadto
planują pokazanie gościom Bydgoszczy i okolic oraz
zaproszą ich na mecz zaprzyjaźnionych klubów sportowych – Zawiszy, Centrostalu lub Delecty.

KALENDARIUM

kończenie konferencji odbył się koncert
Orkiestry Reprezentacyjnej POW.

Forum Geografów Polskich
18-19 maja 2009

Nominacja na Targach Poznańskich
16-19 czerwca 2009

Z udziałem przedstawicieli ośrodków
akademickich z całego kraju na naszej
Uczelni odbyło się V Forum Geografów
Polskich. Tematem obrad była „Geografia wobec problemów współczesnego
świata. Funkcje poznawcze i praktyczne
geografii”.

Instytut Informatyki Stosowanej WSG zdobył nominację do złotego medalu Targów
Poznańskich Innowacje – Technologie
– Maszyny ITM Polska 2009 za projekt
elektronicznej karty studenta. W ramach
programu „Nauka dla gospodarki” nasza
Uczelnia zaprezentowała nowoczesne
rozwiązanie w obsłudze studenta SELS-EasyPay – kompleksowe rozwiązanie
integrujące podpis elektroniczny, portfel
elektroniczny i płatności mobilne z Systemem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz kartą miejską.

Bydgoszcz Cup 2009
29-31 maja 2009
WSG objęła patronat nad Międzynarodowym Turniejem Taekwondo Olimpijskim
Bydgoszcz Cup 2009, zorganizowanym
przez Kujawsko-Pomorski Związek Taekwondo oraz Bydgoski Klub Sportowy
Centrum. W turnieju wzięło udział 230 zawodników z różnych kategorii wiekowych
z Polski, Litwy, Rosji i Białorusi. Nasza
Uczelnia zaprosiła kadrę trenerską na wieczór integracyjny na terenach zielonych
kampusu WSG.

O uzależnieniu
16-17 czerwca 2009
Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających Zakład Nauk o Rodzinie WSG
zorganizował warsztaty poświęcone uzależnieniom i ich następstwom.

Mistrzowskie wiosła
30-31 maja 2009

Nowi partnerzy WSG
18 czerwca 2009

Spektakularnym sukcesem WSG zakończyły się Akademickie Mistrzostwa Polski
w Wioślarstwie. W zawodach, rozgrywanych na torze regatowym Malta w Poznaniu, wzięło udział 18 ekip z całej Polski.
Nasi wioślarze wyprzedzili ekipy Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Uniwersytet Nauk Technicznych w Lille we
Francji oraz Instytut Politechniczny w Leiria
w Portugalii dołączyły do grona partnerów
naszej Uczelni. Umowy bilateralne przewidują m.in. semestralne studia naszych studentów w ramach programu LLP-Erasmus
oraz wymianę wykładowców. Z myślą o
naszych studentach obydwie uczelnie
przygotowały specjalną ofertę dydaktyczną w języku angielskim.

Koszykarze WSG na Litwie
1-4 czerwca 2009

Na zaproszenie Vilnius Law and Business
College w Wilnie gościli koszykarze WSG
wraz z trenerami. Współpracę obydwu
uczelni zainaugurowały mecze koszykówki. Szerzej str. 24
Polska w NATO
9 czerwca 2009
Nasza Uczelnia oraz Pomorski Okręg
Wojskowy były organizatorami konferencji popularno-naukowej „10 lat Polski
w NATO i 90 lat Pomorskiego Okręgu
Wojskowego” z udziałem przedstawicieli
Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego,
POW, JFTC oraz naszej Uczelni. Na za-

Polska-Grecja: sąsiedztwo społeczno-kulturowe
18 czerwca 2009
W Heidelbergu odbyło się spotkanie przedstawicieli naszej Uczelni – dr. Marka Chamota, dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa
i Filozofii oraz dr. Lecha Zielińskiego, dyrektora Centrum Współpracy z Zagranicą
WSG z prof. Evangelosem Spyropolusem
z Uniwersytetu Maryland USA/Ateny, poświęcone konferencji naukowej pn. „Polska-Grecja: sąsiedztwo społeczno-kulturowe”, która odbędzie się w październiku
w Centrum Kultury Uniwersytetu Indianapolis w Atenach.
Badania Starego Rynku
23 czerwca 2009
Działająca na naszej Uczelni Bydgoska
Platforma Archeologiczna przeprowadziła
pierwsze publiczne badania geofizyczne
Starego Rynku w Bydgoszczy z wykorzystaniem nowoczesnych, bezinwazyjnych
technik geofizycznych. Wyniki zostały zaprezentowane podczas wykładu w Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy.
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Klub AZS WSG zaprasza na Nordic
Walking
24 czerwca 2009
Wspólnym spacerem nad Kanałem Bydgoskim, połączonym z prezentacją techniki chodzenia, rozpoczęła się wielka akcja
stylu Nordic Walking z udziałem pracowników WSG. Organizatorem był Klub AZS
WSG.
Przytulica społeczna
24 czerwca 2009
Z okazji dnia przytulania studenci WSG
zaprosili bydgoszczan do amfiteatru przy
Spichrzach na happening artystyczny z
udziałem Teatru Tańca „Gest” z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury pod kierownictwem
Małgorzaty Wójcik. Zrealizowany został
również projekt pn. „Dźwiękotulenie”, podczas którego młodzi muzycy: Natalia Braciszewska, Michał Maciudziński oraz Michał
Gozdek wykonywali romantyczne piosenki. Ponadto kucharze z zaprzyjaźnionej z
Uczelnią grupy „Pyszni i szybcy” przygotowali deser świętego Jana. Kilka godzin
trwał też plener malarski pod kierunkiem
artysty malarza Waldemara Zyśka.
Organizatorem imprezy był Zakład Nauk o
Rodzinie WSG, inicjator nowego zjawiska
o nazwie „przytulica społeczna”.
Warsztaty o rodzinie
1 lipca 2009
Zakład Nauk o Rodzinie WSG zorganizował poświęcone rodzinie warsztaty szkoleniowe, podczas których omówione zostały
tematy: „Jak mówić, aby nas słuchano, jak
słuchać, aby do nas mówiono” oraz „Jak
się komunikować w rodzinie”.
Sukces absolwentów architektury
14 lipca 2009
W Czerwonym Spichrzu w Bydgoszczy
odbyła się uroczystość wręczenia nagród
zwycięzcom konkursu architektonicznego
na pierzeję zachodnią Starego Rynku. W
gronie najlepszych znaleźli się czterej absolwenci „architektury i urbanistyki” WSG:
Przemek Gawęda, Marcin Sajdak, Darek
Witucki i Paweł Zarecki, obecnie pracownicy firmy GM Architekci, która wygrała
konkurs. Ich projekt został przyjęty przez
władze miasta do realizacji.
Bezpieczne wakacje
26 lipca 2009
Ministerstwa Środowiska oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji objęły patronat
nad akcją „Bezpieczne wakacje”, w ramach której nasza Uczelnia zorganizowała spotkania z mieszkańcami Brodnicy i
Inowrocławia. Celem było uświadamianie,
zwłaszcza najmłodszym, jak ważne jest
prawidłowe zachowanie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu oraz rozsądne spędzanie wolnego czasu.

Akademia Myśli Społecznej
29-30 lipca 2009

była go wraz z Małgorzatą Chojnacką w
dwójce kobiet na dystansie 1000 metrów.

Nasza Uczelnia była współorganizatorem
Akademii Myśli Społecznej – projektu,
mającego na celu prezentację możliwości
demokratycznego sposobu regulowania
życia społeczno-politycznego i wykazanie, że demokracja tylko wówczas jest
uczestnictwem we władzy wszystkich
obywateli, gdy jest kulturą dialogu. Wykład inauguracyjny w Bydgoszczy i Toruniu poprowadził Karol Zamojski, filozof
i wykładowca WSG, który „dialogował” z
muzyką w wykonaniu Ewy Gruszki, skrzypaczki i wykładowcy WSG.

Polsko-białoruskie warsztaty
21 sierpnia 2009

Ul. Długa zmierzona
6 sierpnia 2009
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej WSG, Bydgoska Lokalna Organizacja
Turystyczna BYLOT oraz Stowarzyszenie
„Bydgoska Starówka” zmierzyły dokładnie
jedną z najdłuższych (nie tylko z nazwy)
ulic Bydgoszczy. Pomiaru dokonano kilkoma metodami i w różnych jednostkach
miar. Okazało się, że ul. Długa ma 650,3
m (wg mapy cyfrowej) lub 541,95m (wg
taśmy mierniczej), 963 łokcie, 1926 stóp
albo 12,44 sznurów.
WSG na Elbrusie
8 sierpnia 2009

W Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej
WSG odbywały się zajęcia 4. edycji Międzynarodowej Letniej Szkoły Reportażu i
Dokumentu. Biorący w niej udział młodzi
twórcy z Polski i Białorusi wspólnie realizowali film „Portret Miasta”. Równolegle
odbywały się warsztaty fotograficzne.
Ukończone prace można było podziwiać
ostatniego dnia warsztatów podczas
otwartego pokazu w APK. Organizatorem
imprezy były: Fundacja Sztuki Art.-House,
WSG, Stowarzyszenie Juvenkracja oraz
Muzeum Fotografii.
Mozart 2009
23 sierpnia 2009
WSG była partnerem akademickim koncertu utworów sakralnych W. A. Mozarta,
który odbył się w kościele Św. Trójcy w
Bydgoszczy z udziałem 70-osobowego
chóru i orkiestry Stowarzyszenia Mozart
2003. Stowarzyszenie jest inicjatorem
projektu Mozart, będącego nowatorską
próbą wykonania wszystkich dzieł sakralnych Mozarta w ciągu 18 lat.
Oblężenie Zamku Bydgoskiego
29 sierpnia 2009
W 600. rocznicę zwycięskiego szturmu
króla Władysława Jagiełły na Zamek
Bydgoski rycerze z Kompanii Janusza
Brzozogłowego przy współudziale Instytutu Kulturoznawstwa WSG przygotowali
widowisko historyczne z udziałem 160 rycerzy z całej Polski.
Szerzej o Kompanii str. 15

Jacek Ostrowski i Marek Czerlik z Sekcji
Wspinaczkowej WSG zdobyli najwyższy
szczyt Kaukazu – Elbrus.
Szerzej str. 22-23

Architektura Miast
18-19 września 2009

Nasza mistrzyni świata
12-16 sierpnia 2009
Beata Mikołajczyk, srebrna medalistka
Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, studentka III roku „turystyki i rekreacji” WSG powróciła ze złotym medalem z Mistrzostw
Świata w Kajakarstwie w Kanadzie. Zdo-

Dzień bez samochodu
20 września 2009
Sekcja rowerowa AZS WSG zaprosiła
nas na Europejski Dzień bez Samochodu, odbywający się pod hasłem: „Popraw
klimat swojego miasta”. W programie
znalazły się: rajd rowerowy ulicami Bydgoszczy, a ponadto: nauka Eco-Drivingu,
pokaz aut hybrydowych oraz pokaz Nordic Walking i rowerów alternatywnych.
Odbyło się również bezpłatne znakowanie rowerów przez policję, chroniące je
przed kradzieżą.
Ochrona własności intelektualnej
29 września 2009
W ramach projektu „Kreator innowacyjności WSG w Bydgoszczy” Zakład Prawa
Gospodarczego naszej Uczelni zorganizował szkolenie pn. „Ochrona własności
intelektualnej”.
Fotografowanie wspomnień
29 września 2009
Stowarzyszenie „Juvenkracja” i Centrum
Kultury Medialnej WSG zorganizowały
wystawę fotografii ze spotkań z Seniorami z Domu Dziennego Pobytu w Bydgoszczy. Zaprezentowane zdjęcia są dokumentacją wspomnień osób starszych.
Wystawie towarzyszyła dyskusja na
temat „Społeczne możliwości łączenia
pokoleń”, którą zagaił dr Marek Chamot,
dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa i Filozofii WSG.
Warsztaty o rodzinie
29 września 2009
Zakład Nauk o Rodzinie WSG był organizatorem warsztatów pt. „Z rodziną szczęśliwie nie tylko na zdjęciu”, poświęconych
komunikacji w rodzinie oraz radzeniu sobie z konfliktami. Spotkania poprowadzili
psychologowie Dominika Hellen oraz
Robert Lauks.

Marta w czołówce
8 sierpnia 2009
W tegorocznym Międzynarodowym Biegu
Św. Dominika na ulicach gdańskiej Starówki wzięła udział nasza reprezentantka,
Marta Grzelczak z Pracowni Wychowania
Fizycznego i Sportu. Zajęła doskonałe 4.
miejsce wśród 100 startujących pań. Nasze gratulacje!

lepszy przewodnik nie jest w stanie opisać, jak niewyobrażalnie odmienna jest
Azja…”. Tak o swojej siedmiomiesięcznej podróży po krajach tego kontynentu
mówi Dominika Gałęcka, której fotografie
mogliśmy podziwiać na wystawie w Muzeum Fotografii WSG.

Instytut Architektury i Urbanistyki WSG
był współorganizatorem II Konferencji
Naukowej z serii „Architektura Miast”,
poświęconej tematowi: „Od kamienicy do
apartamentowca. Wielorodzinne, miejskie
budownictwo mieszkalne”.
Azjatyckie impresje
19 września 2009
„Rzeczywistość przerosła moje najśmielsze oczekiwania, bo żaden, nawet naj26

Inauguracja Roku Akademickiego
5 października 2009
W Filharmonii Pomorskiej im. I.J. Paderewskiego odbyła się inauguracja Roku
Akademickiego naszej Uczelni. Dzień
wcześniej w kościele pw. Świętej Trójcy
odbyła się masza święta.
Szerzej o inauguracji str. 2-3

Prof. dr hab. Janusz Stanisław Grell (1942-2009)

Wspomnienie
21 września 2009 r. nieubłagana śmierć zabrała ze społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ś.p. Profesora Janusza Stanisława Grella, który w latach
2001-2003 był rektorem naszej Uczelni.
Urodził się 15 grudnia 1942 r. w Poznaniu, w którym zdał egzamin dojrzałości i ukończył w roku 1970 studia prawnicze na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Następnie podjął na tej uczelni studia doktoranckie w
zakresie nauki o polityce i zdobył, w roku 1973, stopień naukowy doktora. Odtąd jako adiunkt do 1992 r. pracował w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych UAM. W 1989 r. uzyskał stopień naukowy doktora
habilitowanego. W latach 1992-2005 pracował na stanowisku
prof. nadzw. w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, gdzie kierował Zakładem Polityki Turystycznej na Wydziale Turystyki i Rekreacji. Jest autorem i współautorem około 70
publikacji naukowych i recenzji oraz kilkudziesięciu ekspertyz
i artykułów prasowych.
Prof. J. S. Grell był związany z Wyższą Szkołą Gospodarki w
Bydgoszczy (tj. ówczesną Wyższą Pomorską Szkołą Turystyki
i Hotelarstwa) od samego początku jej tworzenia. Wchodził w
skład pierwszego zespołu kadrowego na kierunku „turystyka i
rekreacja” oraz Senatu Uczelni.
Poznałem Go z chwilą podjęcia przeze mnie pracy w WSG
(tj. w ówczesnej WPSTiH) we wrześniu 2000 r. Od samego
początku łączyły nas więzy serdecznej przyjaźni i bardzo ubolewam, że muszę o niej wspominać używając czasu przeszłego. Nie znaliśmy się wcześniej, ale już podczas pierwszej rozmowy okazało się, że łączy nas m. in. rodzinna Wielkopolska,
studia na UAM-ie w Poznaniu, na których poznaliśmy naszych
wspólnych mistrzów akademickich, wreszcie Leszno – miasto
rodzinne Jego pierwszej zmarłej żony Urszuli, a moje miejsce
nauki w Liceum Pedagogicznym. Te wątki z przeszłości wracały nieraz w czasie naszych kontaktów, bo któż nie lubi wspomnień z lat swojej młodości…
Jako prorektor ds. kształcenia ceniłem sobie bardzo Jego wiedzę wyniesioną ze studiów prawniczych na UAM-ie, doświadczenie w pełnieniu funkcji akademickich na AWF-ie w Poznaniu
oraz praktyczną znajomość dydaktyki szkoły wyższej. Szkoda,
że już wtedy co pewien czas dawała znać o sobie choroba Profesora, z powodu której powierzał mi zastępstwo w spełnianiu
rektorskich powinności, szczególnie związanych z wyjazdami
do innych ośrodków akademickich. Był zamiłowanym i wymagającym nauczycielem akademickim, który potrafił zainteresować studentów treściami swoich zajęć dydaktycznych, dbał o
wysoką jakość kształcenia i akademickie standardy egzekwowania jego efektów. Na szczególną uwagę zasługują seminaria licencjackie i magisterskie, prowadzone przez Profesora na
kierunku „turystyka i rekreacja”, których rezultatem były prace
dyplomowe, odznaczające się wysokim poziomem merytorycznym i napisane dobrym językiem, co skutkowało również
bardzo dobrymi wynikami dyplomantów na egzaminach końcowych. Wielokrotnie odbierałem z ich strony wyrazy szczerego podziękowania i uznania dla Profesora. To największa
nagroda, jaka ze strony studentów może spotkać nauczyciela
akademickiego.
W ostatnich latach, poza wymianą myśli na temat jakości
kształcenia i umacniania akademickości WSG, rozważaliśmy
wspólne badania naukowe. Zgodnie stwierdzaliśmy, że Uczelnia, jako jedna z największych w Polsce pod względem liczby
studentów na kierunku „turystyka i rekreacja”, jest pierwszorzędnym obszarem badawczym. Planowaliśmy m.in. badania
dotyczące świadomości społeczno-politycznej młodzieży i ich
uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym oraz stopnia
poznania regionu, kraju i świata na różnym poziomie kształce-

nia. Gotowe prawie były już założenia programowe i organizacyjne konferencji naukowej nt. znaczenia bezpieczeństwa w
turystyce, który to problem o charakterze interdyscyplinarnym
szczególnie pasjonował Profesora.
Znając wieloletnie doświadczenie Profesora w prowadzeniu
wykładów z „polityki turystycznej” namawiałem Go do napisania podręcznika do tego przedmiotu. Bardzo mi bowiem zależy, aby pracownicy naszej Uczelni zaistnieli na ogólnopolskim
rynku podręczników akademickich, który stanowi dla mnie jeden z mierników roli, jaką uczelnia odgrywa w kształceniu na
danym kierunku studiów. Podczas kolejnych rozmów mówił o
licznych materiałach, jakie gromadzi do napisania tego podręcznika. Jestem przekonany, że debiut naszej Uczelni na tym
polu byłby bardzo udany, ponieważ Profesor był w tej tematyce
autorytetem.
Ale na przeszkodzie do realizacji tych ambitnych zamierzeń
stanęła choroba Profesora. Jak dowiedzieliśmy się na Jego pogrzebie po raz pierwszy ujawniła się 19 lat temu. Pojawiała się z
przerwami i różnym nasileniem, także w czasie pracy Profesora
na Uczelni, jednak z tych chorobowych zmagań zawsze wychodził zwycięsko. Aż w końcu roku akademickiego 2007/08 zaatakowała wyjątkowo silnie i od czerwca 2008 r. zmusiła Profesora
do intensywnej terapii (także chemioterapii) i zawieszenia zajęć dydaktycznych. Pozostały regularne kontakty telefoniczne,
z których dowiadywałem się o stanie Jego zdrowia i postępach
w leczeniu. Wszystko wskazywało na to, że wprawdzie powoli,
ale sytuacja poprawia się, szczególnie na wiosnę 2009 r., czego przejawem był przyjazd Profesora na uroczystość 10-lecia
WSG. W tym okresie usłyszałem od Niego, że poczuł ochotę
do tworzenia, co przekazał mi, jak dobrze pamiętam, w krótkim,
prostym zdaniu: „chce mi się pisać”. To mnie bardzo ucieszyło,
gdyż wskazywało na wyraźną poprawę stanu zdrowia (nawet
rzadziej wtedy do Niego telefonowałem). W tej sytuacji zupełnym zaskoczeniem była dla mnie jedna z rozmów w okresie
wakacji 2009 r., z której wynikało, że czuje się gorzej ze względu na dolegliwości ze strony układu krążenia, głównie serca,
któremu zaszkodziła chemioterapia. Ostatni raz rozmawiałem
z Profesorem w godzinach południowych 16 września br. Był
już w Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej w Kowanówku k.
Obornik. Zmarł 21 września w godzinach wieczornych.
Odszedł serdeczny Kolega i zasłużony dla Uczelni nauczyciel akademicki. Pozostał smutek, żal i niezrealizowane
plany, ale też wypromowani absolwenci studiów, publikacje,
odkrywcze refleksje z dyskusji i wspomnienia wspólnie przeżytych chwil.
Na wieczny spoczynek sam wybrał cichy wiejski cmentarzyk na skraju lasu w Kiszewie w pow. obornickim, na którym
24 września br. razem z rodziną i licznymi znajomymi żegnała
Profesora delegacja przyjaciół z Wyższej Szkoły Gospodarki
w Bydgoszczy.
Sit tibi terra levis!
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