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oment ukończenia studiów to nie
tylko duma i radość z osiągniętego
sukcesu oraz podsumowanie kolejnego etapu swego życia. To także czas
podjęcia pracy zawodowej, założenia
rodziny i spojrzenia w przyszłość celem dobrego zaplanowania swego dalszego rozwoju. Państwo musicie sobie
zdać sprawę z tego, że w trakcie Waszego życia będą zmieniać się potrzeby
społeczne i odpowiednio do tego rynek
pracy, co wymusi m.in. zmiany miejsca
pracy, a nawet zawodu. Trzeba sobie
też uświadomić, że wiedza i umiejętności, które pozyskaliście Państwo w
czasie studiów podlegają procesowi
starzenia już od chwili ich ukończenia.

DYPLOMATORIUM WSG
Trzykrotnie tego dnia sala koncertowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy wypełniała się dźwiękami „Gaude Mater Polonia”, towarzyszącymi uroczystości wręczenia
dyplomów licencjackich, inżynierskich i magisterskich absolwentom naszej Uczelni.
W roku akademickim 2008/2009 otrzymało je ok. 2 tysięcy osób (stąd trzy tury Dyplomatorium), powiększając tym samym grono wszystkich absolwentów Wyższej Szkoły
Gospodarki w Bydgoszczy do blisko 9 tysięcy.
Najlepszą absolwentką studiów magisterskich została Natalia Błaszczyk, która razem
z dyplomem WSG odebrała dyplom Master francuskiego Uniwersytetu Toulouse Le
Mirail. Najlepszą absolwentką roku studiów licencjackich ogłoszono Annę Afek, zaś
laury za najlepszą pracę inżynierską zebrał Wojciech Serwach, absolwent „inżynierii i
ekonometrii”.

Pragnę podzielić się z Wami pewnymi
reﬂeksjami i informacjami, jakie pozyskałem na spotkaniu rektorów szkół
wyższych z prof. B. Kudrycką, minister
nauki i szkolnictwa wyższego. Spotkanie było poświęcone strategii rozwoju
szkolnictwa wyższego na lata 2010-2020, a w szczególności upowszechnianiu uczenia się przez całe życie, idei
określanej w języku angielskim jako life
long learning.
Instytucje państwowe mają ten projekt
wspierać poprzez:
1 - prowadzenie akcji informacyjnej,
2 - wprowadzenie odpowiednich
regulacji prawnych, stwarzających
warunki do rozwoju różnorodnych
form kształcenia,
3 - wspieranie rozwoju struktury informacyjno-telekomunikacyjnej celem
wspomagania kształcenia na odległość oraz umożliwienia korzystania
z otwartych zasobów edukacyjnych,
4 - stworzenie zachęt do uczenia się
m.in. przez odpowiednie rozwiązania w systemie podatkowym,
5 - stworzenie zachęt dla przedsiębiorstw inwestujących w dokształcanie pracowników.
Drodzy Absolwenci, czeka Was aktywne uczestnictwo w programie uczenia
się przez całe życie. Bez tego uczestnictwa będzie trudno funkcjonować
we współczesnym świecie. Nasza
Uczelnia wprowadziła już różne formy
kształcenia dla absolwentów studiów
wyższych - studia podyplomowe (ponad 70 kierunków), kursy i szkolenia.
Zapraszamy Państwa do udziału w
tych formach. Utrzymujcie nadal kontakt z Uczelnią.
prof. WSG dr Kazimierz Marciniak
Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki
w Bydgoszczy
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PODWÓJNI ABSOLWENCI
Dwa lata temu podjęli duże wyzwanie - zdobycie jednocześnie dwóch
dyplomów: magistra Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
i Master Uniwersytetu Toulouse 2 Le Mirail.
Dziś wiemy, że nie tylko osiągnęli cel, ale
także dokonali tego w mistrzowskim stylu. Średnia uzyskanych przez nich ocen
z obrony prac dyplomowych wyniosła
„dobry plus”. Do najwyższej noty zabrakło
zaledwie 0,2 punktu. Podczas uroczystego Dyplomatorium w bydgoskiej Filharmonii Pomorskiej zebrali wiele pochwał i
braw. Jak najbardziej zasłużonych.
Poniżej drukujemy kilka wypowiedzi
wczorajszych studentów, dzisiejszych
magistrów i masterów. Znamienne, że
w żadnej z nich nie ma wzmianki o tym,
że było czasem niełatwo ze względu na
większą liczbę przedmiotów i egzaminów,
z których część trzeba było zdawać po
francusku lub angielsku. Ani o obronach
przed podwójną polsko-francuską komisją. Prawdę mówiąc część studentów dobrowolnie utrudniła sobie egzamin dyplomowy, decydując się na obronę w języku
obcym.
Co robią dziś, kilka miesięcy po opuszczeniu Uczelni? Karolina i Rafał wyjechali
do Francji, Asia do Kanady, Agata pracuje
w dobrym hotelu w Wielkiej Brytanii. W
ich ślady pójdą zapewne Paulina i Jurand.
Inni próbują sił w kraju. Michał znalazł
pracę bardzo dobrą pracę w bydgoskiej
ﬁrmie, w której na co dzień wykorzystuje
znajomość francuskiego i angielskiego.
Martyna, po świetnej obronie pracy na
temat zagospodarowania turystycznego
osady Truso k. Elbląga (egzamin skończył
się ożywioną dyskusją z Laurent Barthem,
przewodniczącym komisji francuskiej, wy-

biegającą daleko poza ramy egzaminu),
ma nadzieję, że projekt zostanie kiedyś
zrealizowany z jej udziałem. Marta zajmuje się zarządzaniem i marketingiem w
przedsiębiorstwie handlowo-usługowym,
dla którego obecnie przygotowuje wniosek o pozyskanie środków z Unii Europejskiej. Jak podkreśla, w pracy wykorzystuje
to, czego nauczyła się na studiach i praktykach zawodowych we Francji. Obecną
pracę traktuje jako dalszą naukę i staż w
zawodzie, bo potem zamierza zająć się
własną działalnością gospodarczą. Monika odbywa roczny staż w Urzędzie Miasta
Płocka w Wydziale Promocji, Turystyki i
Współpracy z Zagranicą. Rozpoczęła go
jako obowiązkową, integralną część pracy magisterskiej Master 2, a później przedłużyła o kolejne 6 miesięcy. Zajmuje się
tłumaczeniami korespondencji z partnerskim miastem Płocka - francuskim Auxerre, bierze udział w przygotowaniach akcji
promocyjnych miasta, podnoszenia jego
atrakcyjności turystycznej poprzez organizację imprez turystyczno- kulturalnych.
To nieźle jak na początek, zwłaszcza że
głównie kryzys światowy pokrzyżował
niektórym plany. Ale i oni wierzą, że już
niedługo – w kraju lub za granicą - znajdą
w pełni satysfakcjonującą pracę, w której
będą mogli wykazać się zdobytą podczas
studiów wiedzą. Wiedzą, popartą dwoma
bardzo dobrymi dyplomami.
Elżbieta Szajkiewicz

Kończąc te studia, mogę stanąć przed lustrem

i powiedzieć bez zawahania: „Wiem, czego się
nauczyłam przez te dwa lata i wiem też, że wiedzę tę i umiejętności na pewno wykorzystam w
swoim życiu”. Zajęcia prowadzone w tak nielicznym gronie (grupa Master liczyła 12 osób)
były jak tajne spotkania, na których przekazywano sobie wiedzę. Podobało mi się podejście
wykładowców do studentów Master. Wykładowcy prowokowali do dialogu, zapraszali do
rozmowy, weryﬁkowali naszą wiedzę na bieżąco, a my na bieżąco się uczyliśmy. Czasami to
było jak gra w ping-ponga: pytania ze strony
wykładowcy - odpowiedzi studentów, pytania
studentów - odpowiedzi wykładowców…
Natalia Błaszczyk
Bardzo pozytywnie wspominam wyjazd do
Foix na Grę w przedsiębiorstwo, ponieważ
w mieszanych, międzynarodowych grupach
wspólnie pracowaliśmy nad projektem otwarcia, prowadzenia i zarządzania restauracji.
Podczas pobytu nawiązaliśmy sympatyczne
znajomości i kontakty ze studentami z Francji
i Malezji. W czasie wakacji mieliśmy możliwość
wyjazdu na praktyki lub staż do Francji. Mogliśmy wówczas wykorzystywać to, czego się
nauczyliśmy w czasie studiów. Dużą korzyścią
było oczywiście szlifowanie jezyka francuskiego, a w wolnym czasie zwiedzanie okolic oraz
poznawanie kultury i mieszkańców danego
kraju. Podwójny dyplom – WSG i Uniwersytetu
Le Mirail – dają dobre przygotowanie do kariery
zawodowej w Europie.
Agata Kűhn
Jestem absolwentem studiów Master i nie żałuję podjętej dwa lata temu decyzji. Po pierwsze
mam dziś dwa dyplomy – magisterski i Master,
a po drugie studia dały mi możliwość wyjazdów
i poszerzania kontaktów za granicą. To dzięki
nim poznałem piękną kobietę, która czeka teraz na mnie we Francji i niedługo się do niej
przeprowadzę. Poza tym przez dwa lata przebywałem ze wspaniałymi ludźmi, prawdziwymi
przyjaciółmi. Nigdy wcześniej nie śmiałem się
do łez i nie miałem tak zgranej grupy.
Dzięki tym studiom osiągnąłem coś więcej niż
dyplom. Zyskałem miłość i przyjaźń. Dwie rzeczy, które czynią człowieka prawdziwie szczęśliwym.
Jurand Chojnowski
Czas studiów, zwłaszcza ostatnie dwa lata Master, dały mi inne spojrzenie na wiele spraw.
Same zajęcia w małej grupie studentów, (jak
się okazało, grupie przyjaciół), możliwość wyjazdu na półroczną wymianę studencką oraz
dwa zagraniczne staże dały mi większą wiarę
w siebie, nauczyły przezwyciężania własnych
słabości. Dały sposobność poznania nowych
interesujących osób, podszkolenia języka, zobaczenia wielu ciekawych miejsc oraz poznania innego, praktycznego, „francuskiego” spojrzenia na branżę turystyczną. W najbliższej
przyszłości chciałabym znaleźć satysfakcjonującą pracę w sektorze turystycznym. Jednak,
po półtoramiesięcznym poszukiwaniu pracy,
widzę, że przede mną najtrudniejszy egzamin.
Podwójne dyplomowanie, znajomość języka
francuskiego, uzyskane wiadomości i umiejętności nie wystarczą. Potrzebny będzie upór,
samozaparcie i dużo, dużo szczęścia... Ale jestem dobrej myśli.
Katarzyna Prabucka
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W S P Ó Ł P R A C A M I Ę D Z Y N A R O D O WA

Grecja to kraj kojarzony przede
wszystkim z antyczną przeszłością,
stanowiącą źródło europejskiej ﬁlozoﬁi i sztuki. Jednak dla badaczy
kultury fascynujące są także nowsze
dzieje tego kraju: historycy odnajdują wiele zaskakujących podobieństw
pomiędzy Grecją i Polską, ukazując,
jak losy obu krajów niejednokrotnie
przeplatały się, z kolei dla literaturoznawców przedmiotem badań może
być obecność klasycznych motywów
w twórczości poetyckiej i prozatorskiej, a także funkcjonowanie w kulturze greckiej przekładów dzieł polskich autorów.
Wymiernym skutkiem tych zainteresowań była zorganizowana przez
Instytut Kulturoznawstwa i Filozoﬁi
WSG przy współpracy z amerykańskim Uniwersytetem w Indianapolis
międzynarodowa konferencja naukowa „Greece and Poland on the
International Scene”, która wraz z
towarzyszącymi jej spotkaniami odbyła się w Atenach w październiku
2009 roku.
Przedsięwzięcie Instytutu było pierwszą anglojęzyczną konferencją WSG,
organizowaną tak daleko od kraju. Poza
walorami naukowymi stała się ona okazją
do lepszego poznania naszych greckich
kolegów oraz określiła perspektywy dalszej współpracy międzynarodowej.
Pomysł narodził się dwa lata
temu, gdy w Stanach Zjednoczonych
ukazała się książka profesora Evangelosa Syropoulosa z Uniwersytetu Meryland
Two Nations on Wheels. Greeks and Poles at Crossroads. A Millennial History,
bardzo obszerne i niezwykle interesujące
studium komparatystyczne, ukazujące
bliskie powinowactwa losów obu naszych
krajów. Dość powiedzieć, że tożsamość
obu narodów budowała walka o niepodległość, oba musiały stosunkowo szybko
budować nowoczesne państwo, często w
trudnej sytuacji geopolitycznej. Ponieważ
w naszym Instytucie podejmowano już
wcześniej badania nad podobną problematyką (ich pokłosiem była książka Narody w Europie pod red. M. Chamota i L.
Zielińskiego, Bydgoszcz 2007), współpraca z profesorem Spyropoulosem stanowiła kontynuację dotychczasowych prac.
W przygotowaniach do konferencji stronę
grecką reprezentowali przedstawiciele
Uniwersytetu w Indianapolis, którego jeden z kampusów znajduje się w Atenach,
stronę polską – naukowcy z naszego
Instytutu Kulturoznawstwa i Filozoﬁi. Pomysł zorganizowania konferencji uzyskał
entuzjastyczną akceptację profesora
Spyropoulosa, przy czym polską inicjatywą zainteresowała się również Ambasada
Rzeczpospolitej Polski w Atenach, a ambasador Polski w Grecji objął honorowym
patronatem całe przedsięwzięcie. Wsparcia udzielił również Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kulturoznawcy z WSG
pod AKROPOLEM
Jak podkreślił w późniejszej rozmowie
Andrzej Jankowski, Dyrektor Wydziału
Polskiej Misji Konsularnej, przedsięwzięcie było tym cenniejsze, że brak jest inicjatyw, rozwijających współpracę naukowo-kulturalną Polski z tą częścią Europy.
Dowiedzieliśmy się również, że współpraca z tym regionem Europy wpisuje się w
zadania, jakie stawia sobie obecnie Unia
Europejska. Otwarcie konferencji zbiegło
się również z wizytą premiera Donalda
Tuska w Atenach, który został o niej poinformowany. Dwudziesty trzeci października był więc, by tak rzec, polskim dniem
w Atenach.
W polsko-greckim sympozjum
udział wzięli naukowcy i dyplomaci z obu
krajów, wśród których było czterech ambasadorów. Bezpośredni udział w konferencji brali: Stelios Perakis – prezes
Greckiego Stowarzyszenia Prawa i Stosunków Międzynarodowych, Merowi Violaki-Paraskeva – prezes Greckiego Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych,
KIonstantinos Ailianos – były ambasador
Grecji w Polsce, Evangelos Spyropoulos
– profesor Uniwersytetu Maryland (USA),
Teodoros Kouloumbis - profesor Uniwersytetu Indianapolis, Georgios Sekeris
– były ambasador Grecji w Polsce, Vasa-
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lis Botopoulos - kanclerz Uniwersytetu Indianapolis w Atenach, a także profesorowie Uniwersytetu w Indianapolis: Panaitis
Karafotias oraz Philippos Nikolopoulos.
Polskę reprezentowali: Marek Chamot
- dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa i
Filozoﬁi WSG, Lech Zieliński – dyrektor
Centrum Współpracy z Zagranicą WSG,
Grzegorz Dominiak – kierownik Zakładu
Filozoﬁi IKiF WSG, Adam Grzeliński – dyrektor Instytutu Filozoﬁi UMK, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa i Filozoﬁi
WSG oraz Marek Siwiec – profesor UKW,
wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa i Filozoﬁi WSG.
Jednym z otwierających konferencję
wykładów było wystąpienie profesora
Spyropoulosa, który naszkicował mapę
wspólnych polsko-greckich doświadczeń,
podobieństwo losów obu narodów, a także
przenikanie się obu kultur oraz podkreślił
historyczną tradycję związków pomiędzy
naszymi krajami. Klonstatinos Ailianos w
barwny i szczegółowy sposób przedstawił fragment najnowszej historii Polski,
związany z założeniem „Solidarności”,
wprowadzeniem stanu wojennego oraz
początkami III Rzeczpospolitej. Kolejne
dwa wystąpienia ateńskich naukowców
dotyczyły współczesnej sytuacji Grecji na

arenie międzynarodowej, a także relacji
pomiędzy Grecją a państwami ościennymi, zwłaszcza w nieuregulowanych i
spornych kwestiach, jak status Cypru czy
związki z Macedonią oraz Turcją. Niejako
w nawiązaniu do wystąpień naszych kolegów Marek Chamot przekrojowo przedstawił dzieje relacji Polski z państwami
sąsiedzkimi. Zwrócił uwagę na potencjał
tkwiący w relacjach kulturowych państw
i narodów położonych między Polską i
Grecją. Grzegorz Dominiak przedstawił
zależności między tożsamością narodową Polaków a ich stosunkiem do innego
narodu (tu: Greków) jako relację związaną z religijnym odniesieniem do Boga. Filozoﬁcznemu charakterowi wykładu towarzyszyła analiza pochodzących z I połowy
XVIII malowideł Bazyliki Katedralnej w
Sandomierzu. Marek Siwiec omawiał wątki antyczne w twórczości Zbigniewa Herberta, widząc w niej duchową wyprawę do
greckich początków kultury i źródeł europejskiego człowieczeństwa. Adam Grzeliński ukazał, jak w historii Polski i Grecji
dążenie do stworzenia zaprojektowanego
jeszcze w oświeceniu racjonalnego państwa przeplatało się z wysiłkiem do stworzenia mitu utwierdzającego naród w poczuciu własnej tożsamości po odzyskaniu
państwowej suwerenności. Lech Zieliński
przedstawił wyniki badań nad stereotypowym wizerunkiem Greków i Grecji przejawiającym się w języku polskim.
Podczas konferencji mieliśmy
okazję przekonać się, że Polska jest
krajem bardzo dobrze w Grecji postrzeganym, a mieszkańcy Hellady po prostu
znajdują wspólny język z Polakami. Konferencja pozwoliła dostrzec, jak interesujące są najnowsze dzieje Grecji, zwykle
kojarzonej z kulturą antyczną, z kolei nasi
greccy koledzy odkrywali podobieństwa
pomiędzy własnym krajem a Polską.
Wydarzeniu naukowemu towarzyszyły
spotkania, na których przedstawiciele
WSG wraz z profesorem Spyropoulosem
omawiali szczegóły publikacji materiałów pokonferencyjnych oraz możliwość
wymiany studenckiej, w tym podjęcia

studiów w WSG przez studentów z Grecji. Naukowcy z WSG brali także udział
w polsko-greckich warsztatach teatralnych: ﬁlozoﬁa – teatr – kultura, zorganizowanych przez Teatr Grecki z Nowego Jorku w siedzibie Ateńskiego Teatru
„Mały Pałac”.
Podczas rozmów narodził się również pomysł, aby w 2010 roku zorganizować, tym
razem w WSG, projekt naukowy pt. „Małe
narody w Europie. Kultura – Tożsamość
– Sąsiedztwo”. Konferencja ta pozwoli zacieśnić polsko-grecką współpracę,
a zarazem będzie kontynuacją dotychczasowych badań. Spotkanie naukowe
planowane jest jako część większego
przedsięwzięcia - Dni kultury greckiej w
WSG. Trudno przecenić znaczenie tego
wydarzenia: ściślejsza współpraca pomiędzy naszymi ośrodkami naukowymi
powinna pozwolić na rozwinięcie wymiany studenckiej i naukowej, będzie również
znaczącym wkładem w program imprez
kulturalnych miasta i potwierdzi ciągłość
podejmowanych przez WSG badań międzynarodowych. Z tej perspektywy bardzo cieszy wyrażona przez pracowników
polskiej ambasady gotowość dalszej
współpracy z Instytutem Kulturoznawstwa i Filozoﬁi WSG. Pani attachée kulturalna, Justyna Słowik przyjęła zaproszenie na przyszłoroczne dni kultury greckiej,
zaś ambasador Polski, dr Michał Klinger
zadeklarował pomoc w zorganizowaniu
wymiany studenckiej. Podczas rozmowy
z Andrzejem Jankowskim dowiedzieliśmy
się o planach założenia polskiej stacji archeologicznej w Grecji. Jeśli plany te dojdą do skutku, możliwe będzie włączenie
do współpracy platformy archeologicznej
działającej w WSG.
Okazuje się zatem, że sprawnie zorganizowana, dobra inicjatywa naukowa nie
musi mieć charakteru jednorazowego, ale
stanowi punkt wyjścia do dalszych przedsięwzięć, zaś właściwie określony kierunek badań może też liczyć na instytucjonalne i ﬁnansowe wsparcie z zewnątrz.
Marek Chamot
Adam Grzeliński
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Odznaczenia

dla kadry WSG

Za zasługi dla szkolnictwa wyższego
Medalami Komisji Edukacji Narodowej
wyróżnieni zostali wykładowcy naszej
Uczelni: prof. WSG dr inż. arch. Romana Przybyszewska-Gudelis, prof. WSG
dr hab. Stefan Iwicki, prof. WSG dr inż.
Ryszard Maciołek oraz prof. WSG dr
Kazimierz Marciniak, rektor naszej
Uczelni. W dowód uznania za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju turystyki
prof. WSG dr inż. arch. Romana Przybyszewska-Gudelis została udekorowana Honorową Odznaką „Zasłużony
Działacz Turystyki”, przyznaną przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Nadany przez Prezydenta RP Medal
za Długoletnią Służbę II stopnia otrzymała Alina Szymańska, kwestor WSG.

Mecenasi
Bydgoskiej Kultury
„Serdecznie dziękujemy za wsparcie
udzielone „Bydgoskiemu Informatorowi Kulturalnemu”, dostrzeganie potrzeby wspierania bydgoskiej kultury i
pośrednio kreowanie lepszej rzeczywistości, bliższej kulturze.” Takimi słowami Alicja Dużyk, redaktor naczelna
BIK oraz Marek Stankiewicz, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury zwrócili
się do Założycieli WSG, Małgorzaty i
Krzysztofa Sikorów, nadając im tytuł
Mecenasa Bydgoskiej Kultury.

Za zasługi dla turystyki
Podczas XXI Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Turystyki w egipskiej Hurghadzie odbyła się uroczysta gala z
okazji jubileuszu 20-lecia tej organizacji. Zgromadzenie PIT zorganizowano
w Egipcie na zaproszenie tamtejszych
władz, dzięki porozumieniu PIT i Egipskiej Organizacji Turystyki (ETA) przy
Ministerstwie Turystyki Egiptu. Podczas
gali nasza Uczelnia została wyróżniona
honorową odznaką „Za zasługi dla turystyki”. W spotkaniu uczestniczyli m.in.:
Minister Turystyki Egiptu Zoheir Garranah, Prezydent ETA - Arm El Azabi,
konsul Ahmed Shokry. Wyższa Szkoła
Gospodarki w Bydgoszczy jest wieloletnim członkiem PIT. Od dziesięciu lat
prowadzi kształcenie w zakresie turystyki i rekreacji. Jej wykładowcy aktywnie
działają w ogólnopolskich, regionalnych
i lokalnych organizacjach branżowych,
w tym: w Regionalnej Organizacji Turystycznej, Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej BYLOT, Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
INLOT, Polskiej Izbie Hotelarstwa oraz
Polskim Zrzeszeniu Hoteli.

O F E R TA W S G

Druga Kariera Zawodowa Żołnierzy
Rozmowa z JANUSZEM KARBOWIAKIEM, Specjalistą Ośrodka
Aktywizacji Zawodowej (OAZ) w
Bydgoszczy, inicjatorem i koordynatorem Programu DKZŻ oraz MARZENĄ BOGDANOWICZ, Dyrektor
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSG

Co znalazło się w tej ofercie?
MB: Od ponad roku, w porozumieniu
z Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej
w Bydgoszczy, realizujemy w Wyższej
Szkole Gospodarki program „Druga Kariera Zawodowa Żołnierzy”, którym objęte są również rodziny żołnierzy, którzy
zginęli podczas pełnienia służby.

Niewiele osób wie, że wśród studentów WSG mamy również wojskowych…
MB: O przyjęcie na studia wyższe ubiegało się w tym roku 39 żołnierzy, skierowanych przez Ośrodek Aktywizacji
Zawodowej w Bydgoszczy. Kilkunastu
żołnierzy podjęło u nas w tym roku studia podyplomowe. Ich zainteresowanie
naszą Uczelnią jest m.in. efektem podpisanego w lipcu 2008 roku porozumienia o
współpracy pomiędzy WSG i Ośrodkiem
Aktywizacji Zawodowej w Bydgoszczy,
które miało na celu wzajemne wspieranie
swojej działalności m. in. w zakresie przygotowania oferty edukacyjnej w oparciu o wyniki badań potrzeb rynku pracy
i oczekiwań byłych żołnierzy. Realizując
konkretne postanowienia tego porozumienia, przygotowaliśmy specjalną ofertę
kształcenia dla żołnierzy oraz byłych żołnierzy zawodowych.

Dlaczego mówimy o „DRUGIEJ” karierze?
JK: Obecnie pełniona służba wojskowa
ma charakter stały lub kontraktowy, co
oznacza możliwość jej zakończenia jeszcze w sile wieku. Trudno sobie wyobrazić
40-50-letniego mężczyznę niepracującego, z pilotem przed TV… Aby móc efektywnie podjąć pracę po zakończeniu służby wojskowej, należy się przygotować już
w czasie jej pełnienia. Stąd pomysł programu edukacyjnego pod nazwą „Druga
Kariera Zawodowa Żołnierzy”. Kariera rozumiana jako zapewnienie aktywności
zawodowej na cywilnym rynku pracy po
zakończeniu służby wojskowej.

Chodzi o przygotowanie ich do pracy w
innym charakterze?
JK: Byli żołnierze mają coraz większe
problemy ze znalezieniem zatrudnienia w
cywilu. W wojsku polskim służbę pełnią
tylko żołnierze zawodowi. Ich wykształcenie oraz umiejętności są bardzo wysokie, ale zarazem specjalistyczne i specyﬁczne, co wynika z charakteru wojska i
obowiązków na poszczególnych stanowiskach służbowych. Z doświadczenia
Ośrodka Aktywizacji Zawodowej wynika,
że wykształcenie to, zwłaszcza dotyczące oﬁcerów, jest niestety nieadekwatne
do potrzeb cywilnego rynku pracy.

Jakie konkretne możliwości mają żołnierze?
MB: Program wpisuje się w ramy kształcenia ustawicznego. Opracowany został
przede wszystkim jako odpowiedź na duże
zainteresowanie środowiska wojskowego
przedstawione we wrześniu 2009 r. ofertą podjęcia bezpłatnych (ﬁnansowanych
z EFS) studiów inżynierskich w WSG.
Żołnierze mogą skorzystać ze specjalnej
propozycji bezpłatnych lub znacznie doﬁnansowanych z funduszu Uczelni studiów
wyższych (licencjackich, inżynierskich,
magisterskich) na wybranych kierunkach
i specjalnościach. Mogą także uzyskać
10% zniżki na pozostałe kierunki studiów.
Ponadto Uczelnia przygotowuje obecnie
nowe kierunki studiów, pod konkretne zapotrzebowanie wojska.

Myśląc o dalszej karierze tej grupy zawodowej, włączyliśmy do swojej oferty
także studia podyplomowe oraz szeroki
wachlarz kursów i szkoleń, w tym kursów
językowych. Do dedykowanych kierunków studiów podyplomowych z 20% zniżką, należą m.in.: Zarządzanie Zasobami
Ludzkimi, BHP, Logistyka i Transport,
Bezpieczeństwo Państwa w Standardach
Europejskich, Zarządzanie Kryzysowe.
Żołnierzom czynnym zawodowo trudno
pogodzić pracę z nauką. Czy Uczelnia
uwzględnia te ograniczenia?
MB: Tak, program „Druga Kariera Zawodowa Żołnierzy” oprócz preferencji ﬁnansowych obejmuje także wiele udogodnień
organizacyjnych, ułatwiających edukację.
Możliwe są: podjęcie studiów w trybie „Indywidualnej Organizacji Studiów”, opieka
tutora czy pomoc w zakwaterowaniu podczas zjazdów.
Jak oceniają Państwo pierwsze efekty
programu?
JK: Współpraca w tym zakresie jest właściwie pojmowana przez obie strony.
Przede wszystkim doceniamy otwartość
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy na zgłaszane potrzeby.
MB: Druga kariera zawodowa jest możliwa. Warto być do niej dobrze przygotowanym – uzupełniając swoje dotychczasowe wykształcenie i kwaliﬁkacje pod
kątem bieżących potrzeb rynku pracy.
Jesteśmy przekonani, że żołnierze, którzy korzystają lub skorzystają ze wspólnie przygotowanej ścieżki nowej kariery,
będą poszukiwani przez przyszłych
pracodawców i bez problemu znajdą zatrudnienie po zdjęciu munduru.
Rozmawiała:
Pola Szamotuła

Jakie jest zainteresowanie obecnych
żołnierzy dokształcaniem jeszcze w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych?
JK: Pozytywnym i godnym szacunku jest
fakt, że żołnierze Korpusu Szeregowych
Zawodowych wykazują duże zainteresowanie podjęciem studiów w celu uzupełnienia lub podwyższenia wykształcenia. Zdaniem OAZ świadczy to o tym,
że już teraz myślą o swojej przyszłości
– zdają sobie sprawę, że kontrakt i służba wojskowa minie! Obserwujemy także
duże zainteresowanie dowódców różnych szczebli dowodzenia oraz samych
żołnierzy możliwością skorzystania z
przedstawianej oferty edukacyjnej przez
WSG.
Janusz Karbowiak oraz Marzena Bogdanowicz
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KPCES – Kujawsko-Pałuckie
Centrum Ekonomii Społecznej

O ekonomii społecznej
w regionie kujawsko-pałuckim
Pojęcie ekonomii społecznej jest szerokie i dotyka wielu sfer życia społecznego,
jednakże kluczową zasadą jest prymat
działania na rzecz ludzi (członków, podopiecznych) nad maksymalizacją zysku.
Oznacza to, że dla jednostek ekonomii
społecznej istotne znaczenie – obok celu
gospodarczego – ma misja społeczna.
Ponadto jedną z podstawowych idei tej
ekonomii jest zmiana podejścia w relacjach między dwoma kategoriami ekonomicznymi, jakimi są „praca” oraz „zasiłek”.
Wprowadzenie mechanizmów ekonomii
społecznej zmierza do odwrócenia relacji:
„brak pracy - zasiłek” na „praca zamiast
zasiłku”.
Można zatem powiedzieć, że ekonomia
społeczna to wyodrębniany ze względu
na swą specyﬁkę sektor gospodarki, w
którym w sposób unikatowy kojarzona
jest działalność gospodarcza z celami
społecznymi. Ekonomia ta z założenia
opiera się na tworzeniu przedsiębiorstw
społecznych, wskazując dodatkowo na
cel, jakim jest utrzymanie miejsc pracy
oraz świadczenie usług na rzecz lokalnej
społeczności. Ekonomia społeczna uzupełnia lukę w gospodarce, ponieważ jest
mostem scalającym środowiska lokalne,
dzięki tworzeniu sieci powiązań i współpracy przy jednoczesnej realizacji celów
społecznych i gospodarczych. Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej angażują w
swoich działaniach m.in. grupy społeczne
często pomijane na lokalnych rynkach
pracy oraz udzielają pomocy w samozatrudnianiu osobom bezrobotnym. Umożliwiają osobom o niskich lub niewystarczających kwaliﬁkacjach powrót na rynek
pracy, przeciwdziałając ich marginalizacji
i wykluczeniu społecznemu.
Ekonomia społeczna, oparta na wartościach
solidarności, partycypacji i samorządności,
odgrywa kluczową rolę w społecznym rozwoju lokalnym. Pozwala wykorzystywać
zasoby ludzkie w sposób komplementarny
do sektora prywatnego i publicznego, zapobiega wykluczeniu społecznemu i łagodzi napięcia społeczne. Mówiąc szerzej:
ekonomia społeczna wspomaga proces
budowania społeczeństwa obywatelskiego. Odpowiada też priorytetom Unii Europejskiej: spójności społecznej, pełnemu
zatrudnieniu, walce z biedą, demokracji
uczestniczącej, lepszemu zarządzaniu
oraz stabilnemu rozwojowi.
Instytucje ekonomii społecznej są pod-

miotami gospodarczymi i społecznymi
działającymi we wszystkich sektorach.
Mogą one przybierać różne formy, wśród
których wymienić należy: banki spółdzielcze, ubezpieczenia wzajemne, spółdzielnie, fundusze poręczeniowe, przedsiębiorstwa społeczne i socjalne, agencje
rozwoju regionalnego, stowarzyszenia,
fundacje, centra integracji społecznej
(CIS), kluby integracji społecznej (KIS),
zakłady aktywności zawodowej (ZAZ).
Przedsiębiorstwa te są szczególnie aktywne w takich obszarach jak: ochrona
socjalna, usługi socjalne, zdrowie, banki,
ubezpieczenia, produkcja rolnicza, sprawy konsumenckie, praca stowarzyszona,
rzemiosło, sektor mieszkaniowy, dostawy,
usługi dla mieszkańców, szkolenia i edukacja, kultura, sport i rozrywka. Umożliwiają osobom wykluczonym zdobycie
doświadczenia zawodowego, tworząc
warunki do powrotu na rynek pracy i do
rozwoju osobistego.
Mimo wielości form prawnych istnieje pewien zespół cech wspólny wszystkim tym
podmiotom:
• pierwszeństwo celów indywidualnych
i społecznych nad zyskiem,
• otwarte i dobrowolne członkostwo,
• demokratyczna kontrola członków
• połączenie potrzeb członków/użytkowników i/lub potrzeb ogólnych,
• obrona i realizacja wartości solidarności
i odpowiedzialności,
• autonomiczne zarządzanie i niezależność od władz publicznych,
• przeznaczanie wypracowanego zysku
do realizacji celów stabilnego rozwoju,
realizacji usług dla członków lub usług
ogólnych.
Przedsiębiorstwa społeczne mogą pełnić
bardzo różnorodne funkcje. Trzeba jednak podkreślić, że ze względu na ciągle
jeszcze małą skalę ekonomii społecznej
w Polsce, wiele ze wskazanych tu obszarów dopiero czeka na rozwinięcie.
Biorąc pod uwagę znaczenie wspierania
rozwoju ekonomii społecznej, poczynając od działań najbardziej podstawowych
– mianowicie kształcenia kompetencji
społecznych, uzupełniania wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. fundraisingu,
zarządzania zespołem w podmiotach
ekonomii społecznej, podstaw prawnych,
tworzenia partnerstw lokalnych – Wyższa
Szkoła Gospodarki od 1 października
2009 roku rozpoczęła realizację projektu
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– kompleksowe wsparcie dla ekonomii
społecznej regionu, współﬁnansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej.
Powyższy projekt, realizowany przez
WSG w Bydgoszczy w partnerstwie z Kujawsko-Pałuckim Związkiem Miast i Gmin
z siedzibą w Inowrocławiu, skierowany
jest do powiatów: aleksandrowskiego,
inowrocławskiego, mogileńskiego, radziejowskiego i żnińskiego. Jego celem jest
wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii
społecznej poprzez cykl szkoleniowo-doradczy oraz promocję i inicjowanie rozwoju partnerstw w obszarze ekonomii społecznej w regionie kujawsko-pałuckim.
Szkolenia są kierowane bezpośrednio do:
organizacji pozarządowych, osób ﬁzycznych oraz do samorządów.
Bloki planowanych szkoleń obejmują następujące zagadnienia:

SZKOLENIA
DLA ORGANIZACJI

- Prawne aspekty zarządzania organizacjami społecznymi,
- Budowanie partnerstw lokalnych i regionalnych,
- Elastyczne formy zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej,
- Zarządzanie projektami i przedsięwzięciami społecznymi,
- PR i komunikacja w podmiotach ekonomii społecznej,
- Fundraising.

SZKOLENIA
DLA OSÓB FIZYCZNYCH

- Tworzenie partnerstw lokalnych na rzecz
ekonomii społecznej,
- Biznesplan – narzędzie planowania
działań podmiotu ekonomii społecznej,
- Podstawy ekonomii społecznej,
- Fundraising.

SZKOLENIA
DLA SAMORZĄDÓW

- Jak współpracować z NGO?

DORADZTWO dla podmiotów
ekonomii społecznej regionu

PRAWNE, FINANSOWE, FUNDUSZE,
PZP
Planowany termin zakończenia realizacji
projektu: 31.12.2010 r.
Więcej informacji odnośnie projektu
można uzyskać bezpośrednio w biurze
KPCES
88-100 Inowrocław, ul. Bydgoska 36
tel. 052 357 06 03
www.kpces.byd.pl
Hanna Brzuszczak
koordynatorka projektu

JĘZYKI OBCE

ANGLIŚCI JADĄ DO NAS
WSG i tysiąc zaproszeń. Dzięki materiałom Urzędu Miasta zaprezentowaliśmy także samą Bydgoszcz. Najwidoczniej bardzo się spodobaliśmy
- mówi dr Irena Kudlińska, kierownik
Szkoły Języków Obcych WSG, szefowa komitetu lokalnego konferencji.
- Wiele jest uczelni w Polsce, a jednak
wybrano nas. Wywalczyliśmy to sobie
ciężką pracą.

NA JAKI TEMAT?
Tysiąc osób, dziesiątki wykładów,
znane na całym świecie nazwiska i
występ gwiazdy ogólnopolskiego
formatu – taka będzie przyszła międzynarodowa konferencja IATEFL,
którą organizuje Szkoła Języków
Obcych WSG.
IATEFL Poland, Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce, organizuje konferencje już od 19
lat. – Chcemy dać lektorom możliwość
poznania nowych metod i systemów
nauczania języków obcych, wymiany
doświadczeń, zaznajomienia się z aktualnymi trendami learningu – mówi
Natalia Małecka z IATEFL Poland,
organizator konferencji. – Przede
wszystkim jednak chcemy propagować
naukę języków obcych, w tym języka
angielskiego.

TYM RAZEM WSG

We wrześniu przyszłego roku (17-19
września 2010 r.) nauczyciele języka
angielskiego po raz pierwszy spotkają
się w Bydgoszczy, po raz pierwszy na
uczelni niepublicznej.
– Decyzja zapadła we wrześniu, podczas tegorocznej konferencji IATEFL
na Politechnice Poznańskiej. Przygotowaliśmy multimedialną prezentację

A było o co walczyć. Na konferencję,
oprócz językoznawców, metodyków i
autorów podręczników z całej Polski,
przyjadą także autorytety w dziedzinie
nauczania języków z Wielkiej Brytanii
i Stanów Zjednoczonych. Wykładowcy wygłoszą dziesiątki referatów w
językach angielskim i polskim. Swoje
wykłady zaprezentują także lektorzy
z Wyższej Szkoły Gospodarki. – Przygotowujemy cykl referatów na temat
nauczania osób głuchoniemych i specjalne warsztaty. Temat jest nowy, na
czasie i bardzo potrzebny. Mamy pracowników, którzy są specjalistami w tej
dziedzinie – mówi dr Irena Kudlińska.
– Więcej tematów na razie nie będę
zdradzać.
Konferencja to nie tylko wykłady, ale i
towarzyszące jej targi. Wystawiają się
wydawnictwa językowe, ale także zupełnie niezwiązane z tą branżą ﬁrmy z
całej Polski, jak producenci kosmetyków czy cukiernie. Specjalnie dla nich
podczas konferencji zorganizowana
zostanie „Happy Hour”, czyli godzina
radości, z której skorzystają goście.
Firmy przygotują specjalne niespodzianki i konkursy, postarają się zwrócić na siebie uwagę.

KWATERY DLA TYSIĄCA

Teraz organizatorów czeka wiele pracy. Muszą zadbać o odpowiednie przy-

DLA MUZEUM NA LEDNICY
W listopadzie ub. roku siedmiu studentów kierunku „architektura i
urbanistyka”: Magdalena Sampławska, Barbara Franków, Łukasz
Rosiak, Bartosz Grosz, Jan Rosołowicz, Kamil Jasik i Jarosław Łaska prezentowało na Radzie Naukowej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy swoje projekty dotyczące koncepcji przebudowy
obiektów Muzeum.
Wykonane projekty są owocem studenckiej praktyki przeddyplomowej, która odbyła się we wrześniu 2009 r. w Lednogórze. Opiekunem naukowym praktyki i projektów był dr hab. inż. arch. Robert
Barełkowski. Instytut Architektury i Urbanistyki reprezentowała dyrektor Instytutu - dr inż. Halina Ferens-Budzyńska. Projekty zostały
pozytywnie odebrane przez Radę Naukową Muzeum.
Monika Hartwich
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stosowanie sal wykładowych, zapewnienie cateringu, miejsc w hotelach i
akademikach dla tysiąca osób, dojazdu gości zagranicznych z Warszawy,
przygotowanie odpowiedniej promocji
i materiałów reklamujących konferencję. Muszą także znaleźć sponsorów,
wystawców i wolontariuszy.

BYDGOSZCZ POMAGA

Szkoła Języków Obcych stara się,
żeby patronat nad konferencją objęli:
minister nauki i szkolnictwa wyższego,
wojewoda kujawsko–pomorski, marszałek województwa, kurator oświaty
oraz prezydent Bydgoszczy. Miasto już
włączyło się w organizację spotkania
anglistów. Pomaga między innymi w
rezerwowaniu hoteli dla tysiąca gości i
przygotowaniu imprezy towarzyszącej.
Przygotowuje też pakiety promujące
Bydgoszcz. – Dokładamy wszelkich
starań, żeby konferencja wypadła jak
najlepiej. To wspaniała okazja do zaprezentowania Bydgoszczy - mówi
Ewa Słowińska, zastępca dyrektora
promocji do spraw Biura Kongresu i
Konferencji Urzędu Miasta w Bydgoszczy.
Kto wystąpi na bydgoskiej
konferencji? Organizatorzy planują
koncert ogólnopolskiej gwiazdy. Kogo?
Tego nie mają zamiaru na razie zdradzać.
Agnieszka Obaid

Szkoła Języków Obcych

Działa od 4 lat. Jest centrum certyﬁkacyjnym: TELC, LCCI IQ, ACCUEIL,
ośrodkiem wewnętrznym British Council. Prowadzi kursy językowe z 23
języków, zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizuje
wyjazdy na kursy językowe do Instytutu im. A.S. Puszkina w Moskwie oraz
na Uniwersytet w Petersburgu.

UCZELNI

współﬁnansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. WSG podjęła
wyzwanie jako laureat konkursu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej. Na ten cel przeznaczono
środki przekraczające kwotę 7 milionów
złotych, w całości skierowane do beneﬁcjentów, którymi są uczniowie. To oni są
w tym programie najważniejsi.
W ramach projektu uczniowie klas pierwszych wezmą udział w całkowicie bezpłatnych, organizowanych dla nich zajęciach
w jednym z trzech proﬁli: matematycz-

nym, przyrodniczym oraz społeczno-obywatelskim. Zajęcia „proﬁlowane” rozpoczęły się po przerwie międzysemestralnej, zimą 2010 roku, wcześniej, w listopadzie ub. roku odbył się kurs technik
szybkiego uczenia się, prowadzony przez
specjalistów w tej dziedzinie i zakończony
otrzymaniem certyﬁkatu.
Projekt „Aktywny Uczeń (…)” jest ogromnym przedsięwzięciem logistycznym,
realizowanym w trzech województwach:
kujawsko-pomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim. Na potrzeby projektu
utworzonych zostało ok. 60 Lokalnych
Centrów Aktywizacji. LCA to szkoła, która
zgłosiła swój akces do projektu oraz przeszła pomyślnie postępowanie kwaliﬁkacyjne. To w jej gościnnych murach odbywać

się będą zajęcia dla uczniów.
W zajęciach naprawdę warto uczestniczyć, to nie będzie powielanie
ramowego programu szkolnego.
Twórcy projektu pragną przede
wszystkim poszerzyć horyzonty młodzieży oraz zwiększyć jej kompetencje. Na potrzeby projektu stworzone
zostały przez zespoły metodyków
WSG autorskie programy, na bazie
których zajęcia prowadzić będą doświadczeni pedagodzy, na co dzień
pracujący w wybranych LCA, jak i
wykładowcy szkół wyższych oraz
praktycy. Wsparciem zarówno dla
uczniów, jak i dydaktyków będzie
platforma e-learningowa.
To pierwszy tak długofalowy program
edukacyjny realizowany na tym terenie.
Zakończenie przewidziane jest na sierpień 2012 roku. Aktywny uczeń pozostaje
pod opieką programu przez sześć kolejnych semestrów. Każdy semestr kończy
konkurs, tzw. „liga zadaniowa”, dająca
możliwość sprawdzenia siebie i swoich
nowo nabytych umiejętności. Dodatkowym atutem konkursu są atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz wycieczki tematyczne organizowane dla jego laureatów.
Zachęcić do udziału w programie ma hasło promujące - szczęśliwa trójka, czyli: 3
województwa, 3 proﬁle, 3 lata. Inicjatywa
cieszy się ogromnym zainteresowaniem,
które już przerosło oczekiwania organizatorów.
Patrycja Walichniewicz – Bartnik
ŻYCIA

uczeń, pracownik, obywatel – to ja,
dzięki kompetencjom kluczowym”

UCZEŃ AKTYWNY

Z

W sierpniu br. Wyższa Szkoła Gospodarki
w Bydgoszczy rozpoczęła realizację 3-letniego programu edukacyjnego skierowanego do uczniów klas pierwszych szkół
ponadgimnazjalnych. Projekt „Aktywny

Dni Partnerskie Baltic Sea Network
W listopadzie ub. roku gościliśmy kilkunastu przedstawicieli instytucji partnerskich naszej Uczelni, którzy przyjechali
do Bydgoszczy na Dni Partnerskie Baltic Sea Network. Spotkanie odbyło się
pod szyldem „4th International Conference on Strategic Development of the
Baltic Sea Region (BSR) - Environmental Development
and Sustainability
in the Baltic Sea
Region”.
W
wydarzeniu
uczestniczyło kilkunastu wykładowców z Estonian IT
College (Estonia),
Laurea University
of Applied Sciences
(Finlandia),
Vilnius College in
Higher Education
(Litwa), Alytus College (Litwa), International School of
Law and Business

in Vilnius (Litwa), St. Petersburg State
University of Service and Economy
(Rosja), a także współorganizator Dni
Partnerskich Kiel University of Applied
Sciences (Niemcy). Było to już kolejne spotkanie z tego cyklu – poprzednie
odbyły się w niemieckim Eckenförde
(2007) oraz Kopenhadze (2008).

Program tegorocznych Dni objął m.in.
spotkanie robocze dotyczące ewaluacji warsztatów studenckich PIM 2009
(Promoting Intercultural Management
Competencies for Working Life in the
Baltic Sea Region) i organizacji warsztatów PIM 2010, które w maju 2010
odbędą się w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Warsztaty PIM
(Promoting Intercultural Management
Competencies
for
Working Life in the
Baltic Sea Region),
to intensywny kurs,
organizowany w ramach
programu
Erasmus, w którym
bierze udział 40 studentów i 10 nauczycieli z uczelni zagranicznych.
Łukasz Jasiński
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Z SERCA DO UMYSŁU

Sukcesy i zaangażowanie studentów Wyższej Szkoły Gospodarki w
realizowane podczas ostatnich 3 lat
projekty Public Relations w dziedzinie kampanii społecznych były nie
tylko zapisem ich własnej wrażliwości, ale także świadomą próbą
znalezienia odpowiedzi na pytania,
które powinniśmy zadawać sobie
codziennie.
Dzięki temu, że nie tylko uczyliśmy,
jak przygotować projekt PR, ale
sami testowaliśmy jego przydatność, znajdując dla teoretycznych rozważań jak najbardziej
praktyczne zastosowanie, zgromadziliśmy doświadczenie konieczne
do podjęcia nowego wyzwania.
Tym nowym wyzwaniem jest powołanie specjalnego zespołu, którego
strategicznym zadaniem jest wyzwolenie energii, pomysłowości i
obywatelskiej inicjatywy nie tylko u
studentów socjologii realizujących
przedmiot pt. Projekt Public Relations, ale także u wszystkich innych,
chętnych do nabycia ponadstandardowych umiejętności i sprawdzenia, jak „to”, czyli społeczny obszar
działań z zakresu PR, działa w rzeczywistym świecie. Jak to jest, gdy
trzeba wytyczyć sobie cel, zaplanować działania, przygotować strategię i taktykę, a potem pracować z
prawdziwymi, żywymi ludźmi, przekonywać ich do swoich pomysłów,
namawiać do zmiany upodobań czy
przyzwyczajeń, znajdować skuteczną drogę: z serca do umysłu, z umysłu do serca.
W praktyce oznacza to, że nasze
kolejne projekty z zakresu PR, zarówno te zazwyczaj stanowiące
składową aktualnie prowadzonych kampanii społecznych, jak i te, które podejmują problemy jeszcze „nieoswojone”
przez społeczne public relations i dopiero
kiełkują w naszych umysłach i sercach,
realizowane będą interdyscyplinarnie,
międzywydziałowo. Słowem, holistycznie.
Jak to zamierzamy robić? Na czym polegać będzie wspomniana holistyczność?
W jakie kampanie społeczne chcemy zaangażować się, przygotowując kolejne
projekty?
Na niektóre pytania znamy już odpowiedzi, ale wiemy również, że przygotowanie
profesjonalnego projektu, którego celem
jest dobro publiczne, to zadanie bardzo
trudne. Wymaga bowiem nie tylko opanowania warsztatu i umiejętności wykorzystania wszelkich dostępnych „piarowych”
narzędzi, ale także osobistego zaangażowania zarówno autora projektu, jak i
odbiorcy. Ten, kto przygotowuje kampanię społeczną czy chociażby projekt biorący w niej udział, musi nie tylko chcieć

pracować w tym obszarze, ale przede
wszystkim umieć to zrobić. Nie wystarczy
szczytna idea, dobre serce czy pragnienie zmieniania świata. Najistotniejsza bowiem treść wymaga formy. Sama forma
z kolei może funkcjonować bezboleśnie
w przypadku „bieli bielszej od bieli”, ale
jest niewybaczalna, gdy rzecz idzie o coś
więcej niż czysta koszulka przedszkolaka.
Droga do projektu społecznego jest trudna, bo potrzebny jest nie tylko profesjonalizm, ale także cierpliwość, która pozwoli

czekać na efekty czasami przez wiele lat.
Czekać, by móc powiedzieć – ja też brałem w tym udział, było warto.
O ile łatwiej jest namówić kobietę do zakupu kolejnego kremu przeciwzmarszczkowego niż całą rodzinę do sortowania
odpadów, oszczędzania wody czy też
niemarnowania żywności. Krem można po prostu kupić i być mniej lub bardziej zadowolonym z jego efektów. Aby
oszczędzać wodę, sortować odpady, suszyć niepotrzebny chleb, trzeba pamiętać
o tym za każdym razem. Trzeba chcieć to
robić, trzeba wierzyć, że nasze jednostkowe działania składają się na większą
całość. A to zawsze ma sens. Więc chociaż to trudne, jest ciekawe.
Dlatego powołano zespół ds. projektów
społecznych i marketingu. Skąd taka nazwa? Chcemy naszą pracą i działaniem
udowodnić, że kampanie społeczne można tworzyć również w oparciu o zasady
marketingu, a wzajemne „przenikanie”
się tych dwóch dziedzin może dać dodatkowy, pozytywny efekt.
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Nasze pilotażowe, już zaplanowane
projekty to między innymi „kropla w
morzu potrzeb”. Projekt będzie realizowany przez międzywydziałową grupę
studentów z turystyki i rekreacji, ekonomii,
socjologii oraz kulturoznawstwa. Weźmiemy udział w konkursie ogłoszonym
przez fundację Nasza Ziemia i będziemy,
wzorem ubiegłego roku akademickiego,
starać się o „zielony grant Henkla”.
Jeśli nasze starania zakończą się sukcesem, zaplanujemy i zrealizujemy Projekt
PR, którego celem będzie uświadomienie
naszym studentom, uczniom szkół średnich oraz bydgoszczanom konieczności
oszczędzania każdej kropli wody.
Policzymy, ile wody marnuje statystyczny bydgoszczanin i ile to kosztuje. Udowodnimy, że każda kropla
jest cenna i ważna. Projekt zakończymy happeningiem, podczas którego obdarujemy mieszkańców miasta ... kubeczkami do mycia zębów,
bo korzystanie z nich umożliwi każdemu z nas zaoszczędzenie około 3
litrów bieżącej wody dziennie.
Kolejny, już zaplanowany projekt
społeczny dotyczy problemu marnowania żywności. Nazwa robocza
projektu to „doKOŃcz posiłek”.
Dlaczego doKOŃcz? I co tutaj robi
koń? To zagadka trudna tylko dla
młodszych czytelników Kuriera, ci
troszkę tylko starsi z pewnością
pamiętają cotygodniowe wizyty, najczęściej pod koniec tygodnia pana,
który, często zachrypłym głosem
pytał: Jest suchy chleb dla konia?
W naszym projekcie nie będziemy
pytać, co stało się z panem, suchym
chlebem i końmi, bo przecież wiemy. Koń to nasz pretekst, symbol
działania, jakim było suszenie chleba przez ludzi. Suszenie, żeby się
nie zmarnował.
I o tym właśnie będzie ten projekt, realizowany przez studentów socjologii i
wspomagany interdyscyplinarnie przez
studentów ekonomii, którzy zbadają,
ile statystyczny bydgoszczanin wydaje
na jedzenie, ile marnuje, ile to kosztuje,
jakie straty ponosi i jakie zyski mógłby
osiągnąć, ilu istnieniom pomóc, gdyby
nie marnował jedzenia. Projekt, w ramach działań public affaires, zakończy
się petycją do radnych o podjęcie uchwały, która umożliwi sﬁnansowanie i wydzielenie specjalnych pojemników. Do nich
mieszkańcy miasta będą mogli wrzucać
czerstwe pieczywo, które może być przetworzone na karmę na zwierząt.
Te pomysły to tylko część naszych zadań. Mamy nadzieję, że nauczyciele akademiccy będą chcieli przyłączyć się do
pracy naszego zespołu, żeby oﬁarować
nam swoją wiedzę i doświadczenie, a
studenci znajdą w nim sposób na udział
w sprawach ważnych również dla nich.
Małgorzata Dysarz

MALBORKU
W

Malborskie Dni Przedsiębiorczości
– przedsięwzięcie związane ze Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości
- zorganizowane zostało w ramach
współpracy Urzędu Miasta Malborka
z Wydziałem Zarządzania i Inżynierii
Produkcji w Malborku Wyższej Szkoły
Gospodarki w Bydgoszczy.
Tegoroczne święto przedsiębiorczości obﬁtowało w wiele atrakcji. Już
pierwszego dnia odbyło się spotkanie
z dziećmi z malborskich przedszkoli i
pierwszych klas szkół podstawowych.
Najmłodsi mieszkańcy Malborka zwiedzili Urząd Miasta oraz wzięli udział w
konkursie plastycznym
pt. „Przedsiębiorca w
oczach dzieci”.
Ważnym punktem programu było szkolenie
dla osób zainteresowanych
założeniem
własnej ﬁrmy. Zaprosiliśmy specjalistów ds.
pozyskiwania środków
oraz
przedstawicieli
wszystkich
urzędów,
jakie musi odwiedzić
przyszły przedsiębiorca
w procesie zakładania
działalności gospodarczej. W ostatniej części
spotkania odbył się panel dyskusyjny z osoba-

AKCJA

RAMKA WSG
W listopadzie ub. roku na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji w Malborku przeprowadzono ciekawą akcję
promocyjną Uczelni. Z Biura Informacji
i Promocji WSG w Bydgoszczy pobrano
400 sztuk ramek do tablic rejestracyjnych z nadrukiem promującym Wyższą
Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy - Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji w
Malborku. W Malborku do udziału w akcji „ramka WSG” zgłosiło się Studenckie
Koło Naukowe Przedsiębiorczości.

mi, które otrzymały dotację na rozwój
własnej ﬁrmy.
Kolejnego dnia studenci WSG oraz
uczniowie szkół średnich mieli możliwość odwiedzić największe malborskie
przedsiębiorstwa i zaznajomić się z
procesem produkcyjny oraz systemem
pracy w poszczególnych ﬁrmach.
Następny dzień upłynął pod hasłem
„Przedsiębiorczość szansą rozwoju turystyki” – spotkanie, które w siedzibie
Malbork Welcome Center poprowadzili
studenci WSG. W dyskusji wziął udział
burmistrz Malborka oraz przedstawiciele branży turystycznej – hotelarze, re-

WSG

Malborskie Dni Przedsiębiorczości

stauratorzy, właściciele biur podróży,
pracownicy
muzeum
zamkowego,
przewoźnicy, a także urzędnicy, którzy
na co dzień zajmują się zagadnieniami
dotyczącymi turystyki oraz przedsiębiorczości. Zaproszeni goście chętnie
odpowiadali na pytania studentów.
Mamy nadzieję, iż takie spotkania staną się tradycją i będę odbywać się cyklicznie.
Dni Przedsiębiorczości zakończył pokaz „Gry w Przedsiębiorstwo”, przygotowany przez studentów Wydziału
Zarządzania i Inżynierii Produkcji w
Malborku dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach
przedmiotu
Podstawy Przedsiębiorczości. Po wysłuchaniu
krótkiego
wykładu,
uczniowie wzięli udział
w
miniwarsztatach,
dotyczących zastosowania analizy SWOT
w planowaniu działalności gospodarczej.
Uczniowie
wykazali
się sporym zainteresowaniem i aktywnością,
a najlepsze prace zostały nagrodzone.
Anna Mozolewska

Akcja miała na celu bezpłatne rozdanie
ramek dla nauczycieli akademickich
oraz studentów Wydziału w Malborku.
Już pierwszego dnia po dostarczeniu
materiałów promocyjnych studenci
SKNP podjęli sprawną akcję rozpowszechnienia ramek wśród nauczycieli
oraz studentów we współpracy ze starostami poszczególnych grup każdego
rocznika. Zainteresowanie Promocją
„Akcja ramka WSG” było ogromne. W
zjeździe II i IV roku rozdano ponad połowę ramek (ponad 200 szt.) i w kolejnym
zjeździe I i III roku pozostałą resztę.
Efekty promocji można było zauważyć
już po kilkunastu godzinach - nowe
ramki pięknie się prezentowały na sa11

mochodach na parkingu przy Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji, a
stare ramki w dużych ilościach leżały
w koszach na śmieci. „Akcja ramka
WSG” została przeprowadzona szybko,
sprawnie i solidnie. Przede wszystkim
pokazała, jak bardzo studenci utożsamiają się ze swoją Uczelnią. Studenci
zyskali nowe ramki, a Wyższa Szkoła
Gospodarki wspaniałą promocję na Pomorzu.
Tomasz Kozłowski

K U LT U R A

Z racji swojego położenia Akademicka Przestrzeń Kulturalna może na niektórych sprawiać
wrażenie niezdobytej twierdzy, którą zamiast fosy z krokodylami otacza parking z samochodami. Tak, nie da się ukryć, że jesteśmy trochę wyspą na kampusie WSG. Zeszłoroczne
wprowadzenie szlabanów na parking niestety jeszcze naszą izolację pogłębiło, jednak doczekaliśmy się „domofonu”, w związku z czym problem nareszcie został rozwiązany (pozdrawiamy naszą kochaną Administrację). Wiele osób wyrażało obawy, czy przeżyjemy tegoroczną zimę stulecia. Przeżyliśmy! Teraz boimy się już tylko wielkiej wiosennej fali powodziowej.
Gdyż o falę kulturalną się nie obawiamy. Ta oczywiście będzie ogromna, ale jesteśmy przygotowani. Wróćmy jeszcze jednak na chwilę do tego, co już było.
Najważniejszym wydarzeniem początku były oczywiście nasze urodziny, tym razem połączone
z piątym jubileuszem Muzeum Fotograﬁi. Styczeń to niewątpliwie okres karnawału, zatem na
urodzinach głównie bawiliśmy się - smutne uroczystości zostawiamy sobie na inny okres roku,
najlepiej na trzynasty miesiąc, albo i później. Klasycznie przypominam, że wszystkie aktualne
informacje można znaleźć na stronie www.apk.byd.pl, na którą serdecznie zapraszam.
Marek Szpak

Zorka 5
Gdy w 2004 roku powstało Muzeum
Fotograﬁi, powołano do życia również
Koło Fotograﬁczne „Zorka 5”, którego
opiekunem jest obecnie Akademicka
Przestrzeń Kulturalna.
Zorka to nie tylko realizowane przez te
lata plenery, konkursy i uczestnictwo w
imprezach kulturalnych, organizowanych przez WSG i APK. To także i przede
wszystkim ludzie. Członkiem Koła może
zostać każdy. Są wśród nas studenci
WSG i innych uczelni, uczniowie szkół
średnich oraz osoby pracujące. Nie ma
limitu wieku. Tym, co łączy grupę, jest
wspólne zainteresowanie fotograﬁą.
Spotykamy się w każdy wtorek o godzinie 18.00 w Muzeum Fotograﬁi w APK.
Obecnie nad spotkaniami z początkującymi fotografami czuwa Adam Juszkiewicz, koordynatorem konkursów,
nowych projektów i realizacji jest Łukasz Nowaczyk, inicjator zachodzących
obecnie zmian. Wcześniej pieczę nad
Kołem sprawował kustosz Muzeum,
Arkadiusz Blachowski. Do dyspozycji
mamy przestrzeń w Muzeum Fotograﬁi, atelier i ciemnię oraz bogaty księgozbiór Muzeum.

W roku bieżącym w Kole zaszły zmiany w formule prowadzenia zajęć. Realizowane są bloki tematyczne – w
październiku zakończony został blok,
dotyczący fotograﬁi krajobrazu, a od
listopada zajmujemy się fotograﬁą
analogową, historią fotograﬁi, poczynając od znanych portrecistów z XIX
i początków XX wieku oraz fotograﬁą
portretową. W planach mamy zorganizowanie wystawy, dokumentującej
nasz dorobek z całego roku akademickiego. Chcemy ponadto zajmować
się indywidualnymi projektami i tworzeniem własnego, profesjonalnego
portfolio. Będziemy też obecni w życiu
WSG poprzez uczestnictwo w rozmaitych wydarzeniach i wykonywanie
zdjęć na zlecenie Uczelni. Na łamach
Kuriera Uczelnianego pojawi się cykl
zdjęć wykonanych przez „Zorkowiczów”.
Jeżeli więc jesteś ambitnym fotografem,
chcącym w miłej atmosferze podyskutować o tajnikach fotograﬁi, jeżeli chciałbyś mieć swój udział w życiu kulturalnym Uczelni, a przy okazji się czegoś
nauczyć, Zorka 5 zaprasza na wtorkowe spotkania. Daj się poznać, może
swoją osobą wniesiesz coś nowego w
„zorkowe” szeregi?
Karolina Hanuszek
12
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Przełącz
na

KampusOn
Wyższa Szkoła Gospodarki od wielu lat
wspiera studentów, którzy pragną działać
„w eterze”. Pierwszy radiowęzeł powstał
wiosną 2004 roku. Od tego czasu dużo
się zmieniło. Pod koniec zeszłego roku
Uczelnia postanowiła podejść do sprawy
już całkiem na poważnie. Do życia powołane zostało radio KampusOn (www.kampuson.byd.pl) z Bartkiem Rakowskim na
czele, prezentujące muzykę oraz audycje
cały czas kompletowanego zespołu. W tej
chwili w zespole redakcyjnym działa kilka
ekip, cały czas dołączają też nowe. Wszyscy chętni do współpracy mogą zgłaszać
się wysyłając emaila na adres kampuson@byd.pl, lub osobiście w biurze APK.
KampusOn to żywe radio, które reaguje
na otoczenie, nie tylko związane z WSG.
Dlatego też do współpracy zapraszani są
studenci z innych uczelni. Tacy jak trzy
polonistki z UKW: Kasia Czelusta, Kasia
Kania oraz Martyna Janiak, które prowadzą autorską audycję „Trzy po trzy”, czyli
świat widziany oczyma kobiet. Tematyka
poświęcona jest problemom społecznym,

a przede wszystkim relacjom damsko-męskim. Mówienie o babskich sprawach,
udzielanie porad dla duszy i ciała oraz puentowanie złotą myślą to główne założenie
godzinnego programu. Dziewczyny mówią
o sobie: „Nie boimy się mówić o trudnych
tematach. Wszelkie tabu budzi w nas chęć
dyskusji. Interesuje nas to, co niecodzienne i oryginalne, a przy okazji bliskie nam
– młodym”.
W radiu oczywiście nie może zabraknąć
muzyki. A skoro KampusOn to nowoczesna
rozgłośnia, nie może również istnieć bez
świeżych, klubowych brzmień. Tymi zajmują się dwaj prezenterzy, Błażej Makowski
oraz Błażej Panas. Ten drugi znany jest
również jako dj Moosak. Chłopaki prowadzą dwa razy w tygodniu audycję „Groove
Session”, o której mówią bez kompleksów
„60 minut w stanie innej świadomości”. Na
każdy program składa się starannie dobrana muzyka, najświeższe informacje ze
sceny klubowej, relacje z eventów, wywiady, goście, live sety oraz mnóstwo niespodzianek. Czyli po prostu „prezentacja klu-
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bowego świata od jego najlepszej strony”,
jak o swojej audycji mówią sami autorzy.
Słuchacze znajdą także w radiu KampusOn audycję sportową, tworzoną przez
dwóch studentów I roku „wychowania ﬁzycznego”, Patryka Mycyka oraz Łukasza
Łęgowskiego. W ich „Kampus On Sport”
można usłyszeć newsy o wydarzeniach
sportowych w bydgoskich klubach, wynikach naszych zawodników. Część audycji
zajmują wywiady ze sportowcami, działaczami czy trenerami.
W radiu KampusOn można również posłuchać relacji z imprez masowych, wywiadów
z ciekawymi ludźmi, czy profesjonalnie
przygotowanego serwisu informacyjnego.
Prezenterzy radia wyznają zasadę: „Studiowanie to nie tylko nauka. Powiemy
ci o wszystkim, co ważne i interesujące.
Dlatego, jeśli myślisz podobnie, dołącz do
zespołu i zostań współtwórcą kolejnych audycji w Radiu KampusOn”.
SzWo
fot. Łukasz Nowaczyk, Dominik Motoła

K U LT U R A

Ostatni spacer – z kamerą
10 lutego 2010 to dla nas data szczególna.
Wtedy właśnie ostatecznie zakończyłyśmy
pierwszy samodzielny projekt w ramach
atelier ﬁlmowego powołanego przy Dyskusyjnym Klubie Reportażu i Dokumentu
APK pod opieką merytoryczną Ośrodka
Badań nad Reportażem i Dokumentem
w Centrum Kultury Medialnej WSG. Zaproponowany przez Natalię Zielińską (absolwentkę kulturoznawstwa WSG) temat
reportażu o Sebastianie Malinowskim
okazał się niełatwy. Od samego początku
miałyśmy twardy orzech do zgryzienia. Po
pierwsze, jak opisać człowieka, którego
już niestety z nami nie ma? Po drugie, jak
pokazać miłość do miejsca, które przez
wielu oceniane jest negatywnie? I chyba
najtrudniejsze: co zrobić, by ogólna wymowa reportażu była tak optymistyczna
jak postać, którą przedstawiamy?
Czas mijał, a nam wciąż wiele brakowało. Przełom nastąpił pod koniec ubiegłego
roku, kiedy już tylko w duecie i przy wsparciu naszego „ducha opiekuńczego”, Remigiusza Zawadzkiego postanowiłyśmy, że
skończymy w ciągu miesiąca.
Po prawie 2 latach zbierania materiałów,
przeglądania dokumentacji fotograﬁcznej i
wideo, zawierającej liczne dowody aktywności naszego bohatera, po raz pierwszy
umówiłyśmy się z naszym przewodnikiem,
uczniem i przyjacielem Sebastiana – Adamem Gajewskim. I wszystko by się udało
już za pierwszym podejściem, gdyby nie
niekorzystna aura. Zaledwie 20 stopni
mrozu spowodowało, że nie tylko kamera
odmówiła posłuszeństwa. Kolejny termin
okazał się równie „szczęśliwy”. Wyruszyłyśmy w miasto, nasz „aktor” przygotował
tę samą garderobę i już ustawiałyśmy
statyw, kiedy zerwała się śnieżyca. Było
zimno, palce kostniały… Ruszyliśmy po
obsypanej śniegiem Bydgoszczy. Adam
oprowadził nas po miejscach, które należały do obowiązkowych punktów spacerów z Sebastianem. My starałyśmy się
uwiecznić je na ruchomych obrazach.

Zebrawszy już wszystko w obrazie i w
dźwięku można było rozpocząć proces
montażu. Myślałyśmy, że ta chwila już
nigdy nie nastąpi. W efekcie powstał reportaż, złożony ze wspomnień, anegdot
i reﬂeksji przyjaciół, znajomych i uczniów
Sebastiana Malinowskiego. Wszystko w
rytmie spaceru po Bydgoszczy z niezwykłym przewodnikiem, opowiadającym o
tym, kogo stracił i co zyskał dzięki tej przyjaźni.
Wymyślenie tytułu „Połączyła nas Bydgoszcz” było ostatnim punktem naszej
pracy. Po wszystkim przyszedł czas na re-

ﬂeksję. Na drodze do szczęśliwego ﬁnału
stawało wiele przeszkód z nieprzychylną
matką naturą na czele. Chociaż były chwile zwątpienia i utraty motywacji, teraz wiemy, że było warto.
Mamy nadzieję, że to dopiero początek.
Myślimy już o kolejnym projekcie. Kiedy
zacznie się pokazywać świat okiem kamery, trudno jest wyobrazić sobie dalsze
życie bez niej.
Marta Mikołajewska
Natalia Papierska
Premiera reportażu pt.: „Połączyła nas
Bydgoszcz” odbędzie się w kwietniu w sali
widowiskowej APK. Realizacja reportażu:
Marta Mikołajewska, Natalia Papierska;
współpraca: Barbara Sakowska, Natalia
Zielińska; opieka artystyczna: Remigiusz
Zawadzki; produkcja: Centrum Kultury
Medialnej WSG; koproducent: Fundacja
ART-HOUSE.
Materiał do obejrzenia również na proﬁlu
YouTube APK:
www.youtube.com/user/APKWSG

Adam Gajewski
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WSG

Gołębiewskiej, Weronice Sobczak, Kamili
Kłosińskiej i Kamili Ławniczak. Wszyscy
nagrodzeni to studenci III roku „turystyki
i rekreacji”.
W ramach konkursu zorganizowaliśmy
również Jarmark bożonarodzeniowy z
udziałem kół gospodyń wiejskich oraz
prywatnych wystawców, których wyroby
świąteczne, zarówno te do spożycia jak
i dekoracji, przypomniały nam prawdziwą
polską tradycję. Do jarmarku przyłączył
się zaprzyjaźniony z naszą Uczelnią Wojewódzki Ośrodek Kultury, a także Warsztat Terapii Zajęciowej „Modrzew”.
Dodatkową atrakcją był pokaz kulinarny
Kurta Schellera, który przygotował na
naszych oczach potrawy wigilijne charakterystyczne dla poszczególnych krajów
świata: zupę z indyka (Anglia), pieczoną
kurzą pierś w miodzie na risotto z warzywami i szafranem (danie arabskie),
śledzie z marchwią w sosie z buraków i
jabłkami w śmietanie (Niemcy), sałatkę z
owoców z kremem advocatowym (Szwecja), pieczonego diabła morskiego (Hiszpania), medalion z wieprzowiny z sosem
morelowym (Szwajcaria). Było naprawdę
smacznie.
Dodatkowo mieliśmy okazję uczestniczyć
w pokazie robienia stroików, przygotowanym przez Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów i Techników
Ogrodnictwa Województwa Kujawsko-
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ŻYCIA

Tradycje świąteczne

Z

Już po raz 5. na terenie naszej Uczelni
został przeprowadzony konkurs „Aranżacja stołu – stół bożonarodzeniowy”. Wzięli
w nim udział studenci III roku „turystyki i
rekreacji”, specjalność „zarządzanie gastronomią i dietetyka”, a także studenci
II roku „turystyki i rekreacji”, specjalność
„hotelarstwo”. W sumie 18 zespołów.
Jak co roku nie zawiedli uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych, którzy przyjechali
ze Słupska, Chojnic, Elbląga, Świecia,
Strzelec Krajeńskich, Inowrocławia, Bielic, Radziejowa, Gdyni, Skępego, Miastka, Dobrzynia nad Wisłą i Bydgoszczy.
I, jak co roku, konkursowi towarzyszyło
wiele atrakcji oraz - emocji.
Zarówno studenci jak i uczniowie stanęli
na wysokości zadania. To, co ukazało się
naszym oczom, zaparło dech. Ile stołów,
tyle pomysłów. Tak naprawdę nagrodzonych powinno być więcej, ale zgodnie
z regulaminem mogliśmy tylko wybrać
6 najpiękniejszych stołów, z których 1.
miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych
zajął Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu. Pierwsze wyróżnienie otrzymał
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Inowrocławiu, drugie przypadło Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Bydgoszczy.
Wśród studentów 1. miejsce zajęły Izabela Rybarczyk, Marta Repczyńska i
Michalina Wojciechowska. Pierwsze wyróżnienia otrzymali: Maria Kozik, Anna
Stachowiak, Mariusz Sobczyk i Michał
Chicewicz. Drugie przyznane zostało Alicji

-Pomorskiego. Myślę, że pomysły
pokazane przez Henryka Kołconia
znalazły później odzwierciedlenie w
niektórych domach.
Podczas imprezy po raz pierwszy został
przeprowadzony konkurs na „Regionalną
Szopkę Bożonarodzeniową”. Jego organizatorzy chcieli w ten sposób przypomnieć
bożonarodzeniowe tradycje regionu kujawsko-pomorskiego i zachęcić do ich przywrócenia. Zainteresowanie konkursem
przeszło najśmielsze oczekiwania jurorów,
którzy mieli nie lada kłopot z wyłonieniem
zwycięzców poszczególnych kategorii.
Ostatecznie 1. nagrodę zdobyli: Marika
Winnicka z Inowrocławia i Paweł Jerzakowski z Kcynii, 2. miejsce zajęła Martyna
Brzezińska z Bydgoszczy, 3. miejsce - Dawid Pieńczewski z Bydgoszczy. Nagrodę
specjalną (pozaregulaminową) Dyrektora
Instytutu Kulturoznawstwa i Filozoﬁi otrzymało Koło Rękodzielnicze przy GOK w
Dobrczu. Zdjęcia nagrodzonych szopek
można oglądać na stronie Instytutu Kulturoznawstwa www.ikf.wsg.byd.pl.
Każda edycja konkursu pokazuje, jak
duży sens ma to przedsięwzięcie. Myślę,
że chociaż po części przyczyniamy się do
zaszczepienia wśród naszych studentów
tradycji świątecznych, które później, za
ich pośrednictwem, będą przekazywane
kolejnym pokoleniom.
Dorota Łoboda

WSPÓŁPRACA

Promofestival 2010

Bydgoszcz Promofestival 2010 to
inicjatywa Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej BYLOT, której
partnerem akademickim jest nasza
Uczelnia.
Na Festiwal składają się różnorodne
wydarzenia kulturalne, sportowo–rekreacyjne, happeninigi, seminaria i
konferencje naukowe. Ich wspólnym
mianownikiem jest promocja Bydgoszczy jako miejsca o dogodnych
warunkach do organizacji różnorodnych przedsięwzięć, miasta otwartego, nowoczesnego, którego mieszkańcy
z dumą patrzą na jego ponad 600-letnią
historię.
Promocji Bydgoszczy mają służyć m.in.:
• pierwszy “Bydgoszcz City Chase”, czyli
wzorowana na Vancouver gra miejska,
• warsztaty poświęcone marketingowi terytorialnemu i fundrisingowi, adresowane do organizacji pozarządowych,
• 3 edycje Bydgoskich Hitów Cenowych
(wiosna, lato, jesień),
• 6 edycji Długiego Jarmarku na Długiej,
• Bydgoszcz Nordic Walking Cup,
• Bydgoski Festiwal Świateł,
• Bydgoskie Dni Kanady,
• rozszerzenie akcji Spotkaj Przyjaciół w
Bydgoszczy o gości z zagranicy,
• wielka zbiórka publiczna.

celem jest stworzenie marki naszego
miasta, która kojarzyłaby się z pozytywnymi doświadczeniami i różnorodnymi
przeżyciami. Bydgoszcz warta jest tego i
ma dużą szansę na powodzenie, wbrew
potocznym opiniom nawet samych mieszkańców.

Rozmawiamy z JANEM KAROLEM SŁOWIŃSKIM, prezesem Bydgoskiej Lokalnej
Organizacji Turystycznej:

- Nasza Uczelnia jest partnerem akademickim Promofestivalu…
- WSG idealnie wpisuje się w przedsięwzięcie. Partnerski udział Uczelni oznacza zaangażowanie i studentów, i nauczycieli akademickich w promowaniu
Bydgoszczy i kreowaniu jej unikatowego
wizerunku. Moim zdaniem najważniejsze
jest to, że Uczelnia, tak mocno osadzona
w turystyce, będzie miała duży wpływ na
postrzeganie miasta w przyszłości. Bez
akademickiego patronatu i kluczowego
partnerstwa WSG nie widziałbym w ogóle
tego projektu.

- Skąd pomysł takiego właśnie festiwalu?
- Korzeniami sięga on festiwalu w Edynburgu, ale uznaliśmy, że powtarzanie jego
modelu byłoby trochę bezsensowne. We
współpracy z Agnieszką Kowalkowską,
dyrektor Działu Informacji i Promocji WSG
zmodyﬁkowaliśmy ten pomysł, nadając
mu nasz, bydgoski charakter.
- Chcecie organizować bardzo różne imprezy od konferencji naukowych po zawody sportowe…
- Ta różnorodność świetnie buduje unikatowy wizerunek Bydgoszczy. Naszym

- Bydgoszcz słynie już z wielkich imprez
krajowych i międzynarodowych. Czy
chcecie współuczestniczyć w ich organizacji?
- Wielkie wydarzenia kulturalne, czy też
sportowe w Bydgoszczy żyją własnym życiem. My nie chcemy powielać tego, co
robi miasto, często skutecznie. Chcemy
zająć się tym, czego nikt inny nie robi.
- W Deklaracji piszecie: „Współtworząc
wizerunek naszego miasta - nie będziemy
zabiegać o przeciętność”.
- Stawiamy sobie wysoko poprzeczkę. Ta
deklaracja to potężne zobowiązanie. To
też dla wielu, którzy przyłączą się do nas,
szansa kariery zawodowej. BYLOT działa
obecnie w nowej formule klastra przedsiębiorców i członków stowarzyszeń, którzy
aktywnie współpracują, czasami konkurują, ale wspólnie chcą budować wizerunek
Bydgoszczy. Mamy bardzo biznesowe
podejście.

rozmawiała Elżbieta Szajkiewicz

Konkretnie
o rewitalizacji
Od kilku lat Polska włącza się aktywnie w
realizację projektów i programów międzynarodowych, dotyczących problemu rewitalizacji. Do takich inicjatyw należy projekt
COBRAMAN nr 1CE084P4 pn. „Manager
Coordinating Brownﬁeld Redevelopment
Activities”, poświęcony rewitalizacji terenów poprzemysłowych na terenie Europy
Centralnej.
Projekt COBRAMAN jest międzynarodowym projektem współﬁnansowanym z
funduszy unijnych. Jego celem jest wypracowanie koncepcji zarządzania terenami
poprzemysłowymi poprzez następujące
działania:
1. Zebranie rezultatów zrealizowanych
projektów dotyczących problemu terenów poprzemysłowych (raport dostępnych metod i narzędzi, baza danych
projektów zrewitalizowanych, przewodnik do zarządzania terenami poprzemysłowymi).
2. Stworzenie nowego stanowiska pracy „menedżera do spraw koordynacji
działań rewitalizacyjnych terenów poprzemysłowych” (proﬁl pracownika,
określenie wymagań oraz zakresu obowiązków dla nowego stanowiska pracy,
cykl szkoleń dla menedżerów, wyznaczonych z instytucji partnerskich).
3. Realizacja projektów pilotażowych
(Miasto Bydgoszcz przeprowadzi rekultywację oraz zagospodarowanie na
cele rekreacyjne terenu pilotażowego,
opracowany zostanie podręcznik dobrych praktyk).
4. Utworzenie Europejskiej Szkoły Zarządzania Terenami Poprzemysłowymi.
Wyższa Szkoła Gospodarki i Uniwersytet Techniczny w Ostrawie opracują programy edukacyjne i wykształcą
pierwszą grupę specjalistów. Planowane jest również przygotowanie kursów
nowoczesnymi metodami m.in. poprzez
e–learning.
Jesienią Wyższa Szkoła Gospodarki była gospodarzem
międzynarodowych
warsztatów projektu COBRAMAN.
Uczestniczyli w nich partnerzy - Miasto Bydgoszcz
(Polska) – Partner Wiodący,
Wyższa Szkoła Gospodarki
w Bydgoszczy, Miasto Stuttgart (Niemcy), Miasto Most
(Czechy), VSB - Uniwersytet
Techniczny w Ostrawie (Czechy),Miasto Kranj (Słowenia),
Miasto Usti nad Łabą (Czechy), SIPRO Biuro Rozwoju
– Ferrara (Włochy), Instytut
Planowania Urbanistycznego
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Pracownia Projektów
Rewitalizacyjnych WSG
Zespół projektowy COBRAMAN WP 3

UCZELNI
ŻYCIA
Z

(Słowenia) oraz zaproszeni specjaliści
w sferze kształtowania tkanki miejskiej,
zagospodarowania przestrzeni oraz rewitalizacji. Na trzydniowe obrady złożyły
się prezentacje wybranych terenów poprzemysłowych poddanych rewitalizacji w
Bydgoszczy z uwzględnieniem narzędzi
i metod niezbędnych dla prawidłowego
oraz efektywnego zarządzania.
Podczas warsztatów dokonano oceny zrealizowanych projektów rewitalizacyjnych,
takich jak: Eubra, Cabernet, Revit, Proside,
Beri, Incore, Recore, Magic, ReSOURCE
czy Eugris. Eksperci przeprowadzili analizę, diagnozę i ewaluację koncepcji oraz
zamierzeń programów rewitalizacyjnych
oraz ocenili ich przełożenie na potrzeby
generowane w trakcie przeprowadzania
rzeczywistych działań.
W ramach spotkania uczestnicy dokonali wizji lokalnej terenu starej gazowni
w Bydgoszczy oraz terenu pilotażowego
projektu COBRAMAN, mieszczącego się
przy ulicy Jagiellońskiej 36-38. Odbyły się
szczegółowe sesje zamknięte, związane
wyłącznie z pracą nad projektem COBRAMAN. Na bazie uzyskanych informacji
partnerzy zdeﬁniowali cechy, potrzebne
dla wstępnej charakterystyki proﬁlu zawodowego menedżera do spraw koordynacji
działań rewitalizacyjnych terenów poprzemysłowych.
Korzystając z wizyty międzynarodowego
grona ekspertów Pracownia Projektów
Rewitalizacyjnych WSG zorganizowała
seminarium pt.: „Tereny poprzemysłowe
w Europie Centralnej – doświadczenia,
problemy i tendencje”, na które zaproszeni zostali przedstawiciele administracji lokalnej oraz reprezentanci ruchów
społecznych i instytucji, zainteresowani
działaniami rewitalizacyjnymi. Podczas
spotkania międzynarodowi specjaliści
zaprezentowali doświadczenia europejskie w tej dziedzinie. Omówiono również
projekty rewitalizacyjne realizowane przez
Miasto Bydgoszcz oraz przekształcanie
terenów poprzemysłowych jako działania
zintegrowane.

Pracownicy dydaktyczni, absolwenci i studenci

– razem dla turystyki miejskiej
Wśród kół naukowych naszej Uczelni to
jedno ma szczególny charakter. Po pierwsze jego działalność badawcza dotyczy
wielu dziedzin nauki, po drugie zaś zakłada wspólną pracę studentów i nauczycieli
akademickich WSG z możliwością poszerzenia członkostwa o profesjonalistów i
działaczy z zewnątrz. Wszystkim zaś bliskie są sprawy właściwego rozwoju miast,
w tym ośrodków naszego regionu, z Bydgoszczą, Toruniem, Chełmnem i innymi
miastami.
Jest to MIĘDZYWYDZIAŁOWE KOŁO NAUKOWE TURYSTYKI W MIASTACH, które
działa od stycznia 2009 roku i skupia, jak
dotąd, przedstawicieli takich uczelnianych
kierunków, jak: turystyka i rekreacja, architektura i urbanistyka, kulturoznawstwo,
socjologia. Co ciekawe, dołączyła też do
nich studentka politologii UKW, a nawet
Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i
Dziennikarstwa w Poznaniu, absolwentka
naszych studiów licencjackich.
Pierwsze semestry działalności dały interesujące rezultaty, gdyż – jak mówi prezes
i opiekun Koła, Romana Przybyszewska Gudelis, urbanistka, profesor naszej
Uczelni – równoległe analizy z punktów
widzenia: przestrzennego potencjału kulturowo-przyrodniczego, predyspozycji gospodarczych miast, uwarunkowań socjologicznych i popytu na zjawiska rynkowe,
pozwalają na oceny turystycznej atrakcyjności miast we współczesnym świecie
– na tle dynamicznych działań miast konkurencyjnych.
Interesującymi tematami prezentowanymi
podczas comiesięcznych spotkań były referaty: „Bydgoszcz a Bilbao – rozwój struktury miast kreatywnych i ich atrakcyjność
turystyczna”, „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych jako czynnik atrakcyjności
turystycznej”, „Koncepcja rozwoju turystyki
w Świeciu”, a także pokazanie wkładu prac
dydaktycznych i badawczych w rozwój walorów turystycznych na kulturoznawstwie i
ﬁlozoﬁi, innowacyjność turystyki miejskiej w
Bydgoszczy – w ramach kreowanych struk17

tur obsługi turystów przez ﬁrmę Visite.pl (zebranie zorganizowane w bydgoskim plenerze: na Brdzie i na Starówce) itd.
Próbowano opracować logo Koła, prowadzić wymianę myśli na własnym forum internetowym http://www.innabydgoszcz.pun.pl/,
przeprowadzić inwentaryzację prac magisterskich w WSG poświęconych turystyce
w Bydgoszczy i innych miastach regionu
oraz zająć się produktem turystycznym w
ramach aglomeracji bydgosko–toruńskiej.
Jako ważny aspekt działalności zapowiada się powiązanie działalności Koła
ze współpracą międzynarodową, w tym
konferencją organizowaną w marcu 2011
roku we Florencji przez WSG (Project leader – R. Przybyszewska Gudelis) razem
z Fundacją R.D Bianco: „Jakość życia w
centrach miast – warunki zamieszkania i
turystyki” – z patronatem wielu organizacji
zagranicznych.
Wydawać by się więc mogło, że Koło nadal
działa dobrze i się rozwija. Tymczasem
prezes, prof. Romana Przybyszewska-Gudelis oraz wiceprezes, dr Marek Chamot,
sygnalizują wielkie trudności w dalszej,
efektywnej pracy tego jedynego Międzywydziałowego Koła Naukowego, kierując
je do Czytelników Kuriera. Są nimi:
- brak w kole studentów z wielu specjalności i kierunków Uczelni (zeszłoroczni działacze ukończyli już studia!);
- przewaga zainteresowania tematyką koła
wśród nauczycieli akademickich, a nie studentów, o czym świadczy frekwencja na
spotkaniach;
- niepowodzenie wprowadzenia badań turystyki miejskiej jako elementu ćwiczeń w
ramach dydaktyki Uczelni.
PROSIMY WIĘC ZAINTERESOWANYCH
STUDENTÓW O DOŁĄCZENIE
DO GRONA PASJONATÓW TURYSTYKI
MIEJSKIEJ – DLA KONTYNUOWANIA
INICJATYW I PODJĘCIA BADAŃ!
kontakt: gudelis@byd.pl

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI ROK INNOWACYJNOŚCI I KREATYWNOŚCI
W

„STUDIACH I ANALIZACH EUROPEJSKICH”

Co roku Komisja Europejska ogłasza
hasło przewodnie, które przyświecać
ma aktywności Unii Europejskiej w
danym okresie. W 2009 r. była nim
„Innowacyjność i Kreatywność”,
które zdaniem UE przyczyniają się do
tworzenia dobrobytu gospodarczego,
a także dobrostanu społecznego i osobistego.
Tym też założeniom poświęcony został
Numer 3 cyklu wydawniczego „Studia
i analizy europejskie“ - publikacji
Punktu Informacyjnego Komisji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz
i Wyższej Szkoły Gospodarki. Publikacja
skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, którym problematyka europejska nie
jest obca, w szczególności zaś do środowisk
akademickich oraz ośrodków zaangażowanych w propagowanie wiedzy z zakresu integracji europejskiej.
Za „Europejskim Rokiem Kreatywności i
Innowacyjności“ (Creativity and Innovation
European Year 2009), kryją się nowa idea
i rozwiązania, stymulujące rozwój gospodarczy, a tym samym odkrycia naukowe,
postęp technologiczny oraz rozwój kultury
i sztuki. Takie też spojrzenie staraliśmy się
zaprezentować w naszym kolejnym zeszycie. Oprócz zagadnień związanych z „Rozwojem infrastruktury przestrzennej Unii
Europejskiej”, stanowiących próbę przybliżenia problemów związanych z rozbudową
oraz modernizacją tej sfery, szczególnie w
zakresie nowych rozwiązań w dziedzinie
infrastruktury transportowej, telekomunikacyjnej oraz energetycznej państw członkowskich Unii Europejskiej, w Numerze 3 zajęto
się „Rozwojem europejskiego systemu radionawigacji satelitarnej – „Galileo”. Arty-

kuł przedstawia fazy tworzenia i realizacji
przez Unię Europejską systemu „Galileo”,
który zakłada docelowo umieszczenie na
orbicie geostacjonarnej 30 satelitów. Warte
podkreślenia jest to, że program ten, nieograniczający się swoim zasięgiem jedynie
do Unii, ułatwi nie tylko zarządzanie ruchem
lotniczym, ale będzie miał szerokie zastosowanie w życiu codziennym.
W publikacji zaprezentowane zostały także
artykuły poświęcone problemom związanym
z „Prawem do nauki jako podstawą rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego”,
oraz „Lobbyingiem a postpolityką”. W
pierwszym z nich autorka przedstawiła znaczenie kreatywności i innowacyjności dla
rozwoju dzisiejszej nauki oraz zagadnienia
związane z rozwojem dostępu do szkolnictwa wyższego w świetle prawa polskiego na
tle prawa wspólnotowego oraz wskazała na
znaczenie Europejskiej Karty Naukowca. W
drugim tekście zaprezentowano lobbying
jako jedno z kluczowych narzędzi demokracji oddolnej. Autorzy artykułu zbudowali
model lobbyingu jako narzędzia publicznej
aktywności organizacji pozarządowych oraz
nieformalnych grup obywateli, wskazując na
jego użyteczność w najbardziej aktualnych
sporach o charakterze zarówno lokalnym,
jak i globalnym.
W związku z tym, że formuła „Studiów i analiz europejskich” otwarta jest na wszelkie
poglądy, pobudzające dyskusje nad potencjalnymi kierunkami rozwoju Wspólnoty, w
Nr 3 publikacji znalazł się artykuł dotyczący
„Modelu przyszłego europejskiego welfare state”. Przeobrażenia dokonujące się w
tej sferze wyraźnie pokazują, że Unia Europejska poszukuje swoich społeczno-ekonomicznych podstaw, a zaproponowany model

Centrum Szkoleń i Certyﬁkacji stale poszerza swoją
ofertę produktów, dopasowywanych do indywidualnych
potrzeb każdego klienta. Słuchamy tego, co nasi odbiorcy mówią o swoich zainteresowaniach i staramy się jak
najlepiej sprostać ich oczekiwaniom.
W roku akademickim 2009/2010 wzbogaciliśmy ofertę
o nowe kursy i szkolenia. Wśród nowości znalazły się
m.in.: Audyt Energetyczny, Zarządzanie środowiskowe,
Finanse publiczne, Kurs dietetyki, Kurs baristy, Kurs
gastronomiczny, Techniki szybkiego zapamiętywania,
kursy dla pracowników pomocy społecznej, Kurs dato-

to jedna z możliwości dla tego procesu. Uzupełnieniem w tej części książki jest artykuł
„Innowacyjność i kreacyjność Unii Europejskiej jako podmiotu w stosunkach
międzynarodowych”, ukazujący proces
integracji europejskiej jako najbardziej ambitne przedsięwzięcie na całym globie.
W Roku konferencji, seminariów,
warsztatów, festiwali i turniejów naszą publikację traktujemy także jako nasz „innowacyjny” i „kreatywny” wkład w obchody tego czasu, życząc naszym Czytelnikom, jak i sobie,
aby innowacyjność i kreatywność towarzyszyły nam w życiowych przedsięwzięciach.
Karolina Marchlewska

wania zabytków architektury. Nasza oferta, zarówno dla słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku jak również dla osób, które chciałyby w ciekawy sposób zagospodarować swój wolny czas, poszerzona została o propozycje warsztatów: rekreacyjno–sportowych,
rehabilitacyjnych, komputerowych, hobbystycznych. Proponujemy
ponadto: cykl warsztatów artystycznych, warsztaty dziennikarskie,
Inwestowanie od podstaw - akcje, planuj, oszczędzaj, inwestuj,
Otwarte fundusze emerytalne, Pozyskiwanie środków na założenie własnej ﬁrmy, Kryzys gospodarczy a podstawy przedsiębiorczości, Taniec towarzyski, MTV Video dance, Funky oraz hip hop,
Studium portretu, Makrofotograﬁa.
Wierzymy, że każdy znajdzie w naszej ofercie coś, co pozwoli mu
zdobyć dodatkową wiedzę oraz podnieść kwaliﬁkacje. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi produktami, dostępnymi w
ofercie Centrum Szkoleń i Certyﬁkacji www.certyﬁkaty.wsg.byd.pl
Lucyna Grzesiak–Knut
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Prof. Andrzej Paczkowski i dr Marek Chamot

Wyjątkowa wyprawa
prof. Zdzisława Preisnera

Centrum Kultury
Medialnej WSG

rozszerza współpracę
W ramach obchodów 20. rocznicy odzyskania wolności i upadku komunizmu
w Europie Środkowej w listopadzie ub.
roku odbyła się konferencja pt.: „Słowo
jest jak kropla, która drąży kamień. Radio
Wolna Europa w walce z komunizmem”.
Organizatorami konferencji były: Stowarzyszenie Wolnego Słowa i Europejskie
Centrum Solidarności Patronat objął Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, a
w gronie uczestników znalazł się m.in. dr
Marek Chamot z Instytutu Kulturoznawstwa i Filozoﬁi naszej Uczelni, dyrektor
Centrum Kultury Medialnej (CKM).
Jednym z głównych punktów konferencji
był dwugłos o znaczeniu audycji RWE
dot. relacji Józefa Światły, zbiegłego na
Zachód w końcu 1953 r. wysokiego funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa. O
tym, jak Światło traﬁł na antenę RWE,
opowiedział były dyrektor Radia w latach
80. i badacz historii RWE A. Ross Johnson z Instytutu Hoowera w USA. O skutkach w Polsce audycji, w których ujawnione zostały kulisy działania aparatu władzy
PRL, mówił prof. Andrzej Paczkowski,
historyk, członek kolegium IPN, autor biograﬁi J. Światły.
W referacie „Prasa podziemna i związkowa w programach Radia Wolna Europa”
dr Marek Chamot poruszył kwestię znaczenia prasy podziemnej w programach
polskiej rozgłośni i organizacji działu niezależnych wydawnictw w RWE. Warto
dodać, że Centrum było jedynym reprezentowanym na konferencji ośrodkiem,
zajmującym się dziedzictwem kulturowym
Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.
Organizatorzy przewidują publikacje materiałów pokonferencyjnych w 2010 roku.
Konferencja była okazją do nawiązania
współpracy pomiędzy CKM a Stowarzyszeniem Wolnego Słowa, w szczególności z Jackiem Szymanderskim, Andrzejem Borzymem, Mirosławem Chojeckim,
Witoldem Pronobisem, Piotrem Kazimierczakiem. Wspólną inicjatywą ma być zorganizowanie w 2010 roku w Akademickiej
Przestrzeni Kulturalnej WSG wystawy pt.
„Kultura niezależna”. Będzie to jej pierwsza prezentacja w województwie kujawsko-pomorskim.

Wśród regionów turystycznych, szczególnie atrakcyjnych z punktu widzenia
przyrodniczego są też takie, które niestety z różnych powodów są trudno lub
wręcz niedostępne. Przyczyna tkwi w lokalnych problemach politycznych,
dokonywania porwań dla okupu, prowadzenia działań wojennych itp.
Jednym z takich miejsc jest Dolina Danakilska i depresyjny obszar w streﬁe
Ryftów Wschodnioafrykańskich, położona na północnym wschodzie Etiopii.
Niezwykła wręcz kolorystyka ewaporytów Dallol, wielkie solniska, aktywny
wulkan Erta. Ale to niewątpliwie najciekawsze tego typu miejsca na świecie.
Jeszcze 2 lata temu Afarowie porwali 5 Brytyjczyków, których odnaleziono po kilku miesiącach w Erytrei. Od ponad roku zaczęli pojawiać się tutaj
pierwsi turyści, ubezpieczani przez uzbrojonych policjantów i żołnierzy. Dotarła także tutaj zaledwie mała garstka podróżników z Polski.
Dolinę Danakilską odwiedził w styczniu tego roku wykładowca naszej szkoły, geograf i podróżnik, prof. WSG Zdzisław Preisner. Obszerną relację z tej
podróży, ilustrowaną zdjęciami, zamieścimy w następnym wydaniu Kuriera.

Z WIZYTĄ
W

MAROKU

Kuchnia marokańska jest jedną z najciekawszych wśród arabskich. Podczas
ramadanu spożywana jest harira - zupa
ze świeżej kolendry, soczewicy, fasoli i jagnięciny. W przydrożnym barze, na
uboczu małej wioski można zasiąść wraz
z miejscowymi i skosztować świeżej baraniny w postaci tażin - z cebulą i innymi
warzywami oraz różnymi ziołami i przyprawami. Równie popularny, nie tylko w
Maroku, jest kuskus, tradycyjna potrawa
piątkowa. Na deser podawane są ghoriba,
czyli ciastka z migdałami lub sezamem.

Do popicia Marokańczycy przyrządzają
typową herbatę miętową (świetnie gasi
pragnienie szczególnie przy blisko 45-stopniowej temperaturze). Na temat kultury i tradycji arabskiej krąży dużo mitów,
jednak to tylko na szczęście stereotypy w
wąskich doniesieniach mediów.
Mogłem się o tym wszystkim przekonać
podczas pobytu naszej delegacji w Maroku na zaproszenie Wyższej Szkoły
Nauk Technicznych i Zarządzania w Casablance. Celem wizyty było ustalenie
szczegółów współpracy między naszymi
uczelniami, dotyczących m. in. wymiany
studentów i praktyk zawodowych. Rozmowy toczyliśmy w siedzibie uczelni w
Casablance oraz jej ﬁlii w Saﬁ. Miłym akcentem wizyty było nieoﬁcjalne spotkanie
ze studentami oraz zaproszenie na uroczystą narodową kolację do domu Khawli
Naoui, studentki, która
odbyła praktykę na
naszej Uczelni. Warto
bowiem
zaznaczyć,
że studenci marokańscy od blisko trzech lat
przyjeżdżają do nas
na praktyki. Być może
już niedługo i nasi skorzystają z możliwości
odbywania
praktyk
wakacyjnych w tym
pięknym kraju.
Krystian Lewandowski
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STUDIA ZA GRANICĄ

Mój semestr
w MAASTRICHT

Małe miasto położone na południu
Holandii, tuż przy granicy z Belgią i
Niemcami, było moim domem przez
pięć długich miesięcy. To tam, w Hotelmanagement School Maastricht,
odbyłam semestr studiów w ramach
programu Erasmus.
Na początek podam kilka informacji praktycznych. Mimo oferowanej
przez Uczelnię pomocy w zakwaterowaniu, zdecydowałam się na samodzielne wynajęcie pokoju – kontakt z tubylcami, mniejsze koszta, większa
swoboda etc. Pomysł, z założenia dobry,
okazał się trudniejszy do zrealizowania.
Po pierwsze, trudno było coś znaleźć.
Dowiedziałam się, że najlepiej zgłosić się
do ﬁrmy zajmującej się pośrednictwem
(trzeba im zapłacić – około 100 euro) lub
szukać poprzez strony internetowe (rejestracja też często jest płatna). Po drugie,
pokoje są nieumeblowane, co było dla
mnie, przyzwyczajonej do polskich standardów, szokiem. Poradziłam sobie dzięki
pomocy znajomych ze zbędnymi meblami,
choć mogłam też skorzystać z możliwości
zakupu używanych mebli (istnieją sklepy
z używanymi rzeczami, mebelki można
kupić za kilka euro i zapłacić tylko za dowóz). Udało mi się znaleźć pokoik prawie
w centrum, za 100 euro mniej niż w akademiku. Tanio, blisko do miasta. Jedynym
poważnym problemem była komunikacja
z właścicielem, niemówiącym po angielsku, ale w tym pomocna okazała się ﬁrma
pośrednictwa mieszkaniowego i znajomi.
Kolejna praktyczna rada: za konto bankowe trzeba niestety płacić! Jest to 11 euro,
które odliczają z konta zaraz po pierwszej
wpłacie. Odkryłam, że taniej jest wypłacać
pieniądze z polskiego konta niż przesyłać
je na holenderskie. Telefon też wydawał
mi się drogi – gdy się ma Internet, można
praktycznie z niego zrezygnować (Skype,
MSN, Facebook są równie dobrymi i na
pewno tańszymi środkami łączności). Komunikacja miejska w małym miasteczku
też pozostawia wiele do życzenia – nie ma
zniżek studenckich (tylko studenci z obywatelstwem holenderskim podróżują za
darmo) i jest dość drogo - około 2,5 euro
za godzinę. Najlepiej jest … kupić sobie
rower. W sklepach z używanymi rzeczami
ceny wahają się od 10 do 50 euro, poza
tym istnieje możliwość odsprzedania go
przed powrotem do kraju. Nie jest to duży
wydatek, a na pewno ułatwi podróżowanie
po mieście, tym bardziej że centrum jest
zamknięte dla samochodów.
Teraz kilka słów o szkole i zajęciach. Hotelmanagement School Maastricht to prestiżowa szkoła, usytuowana
na północy miasta. Jako część Hogeschool Zuyd proponuje studia licencjackie
i magisterskie dla studentów krajowych i

międzynarodowych. Dla najlepszych organizowane są półroczne międzynarodowe praktyki (Hong Kong, USA). Wśród
studentów jest wielu obcokrajowców z
ogromną przewagą Belgów, Niemców i
Chińczyków.
Rok akademicki podzielony jest na 4 moduły. Każdy z nich, o innym numerze i nazwie, składa się z mniejszych przedmiotów
– wykładów i ćwiczeń. Egzaminy zdaje się
4 razy w roku, po jednym na moduł. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Nie jesteśmy w Polsce! W przy-

padku nieobecności należy wysłać maila.
Nie trzeba podawać przyczyny, ale warto
pamiętać, że tylko dwie (nawet usprawiedliwione) nieobecności są dozwolone i dotyczy to całego modułu, a nie jednego typu
zajęć. Przy większej liczbie nieobecności
trzeba się liczyć z dodatkowymi zadaniami do wykonania. Warto zwrócić uwagę
na metodę studiowania, wykorzystywaną
na wszystkich uczelniach holenderskich
– Problem Based Learning (PBL). Grupa
otrzymuje zadanie i musi je jak najlepiej
wykonać poprzez zdobycie dodatkowych
informacji, przygotowanie projektu czy napisanie raportu. Jest to niemały szok dla
polskiego studenta, który nie zawsze jest
przygotowany do ciężkiej pracy po zajęciach czy do pracy w grupach (grupy były
międzynarodowe, co utrudniało komunikację, ale zarazem był to doskonały trening
w komunikacji międzykulturowej). Każdy
problem jest później omawiany z wszystkimi grupami, a następnie studenci zdają
egzamin. Kolejną różnicą między polskimi
a holenderskimi metodami kształcenia jest
ciągła ocena i dążenie do perfekcji. Każdy
jest oceniany nie tylko przez wykładowców, ale także przez innych studentów. Na
początku sprawiało mi trudność powiedzenie komuś, kogo lubię i z kim spotykam
się po zajęciach, że nie wykonuje swojej
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pracy rzetelnie i że powinien bardziej się
przyłożyć. Również otrzymywanie, nawet
konstruktywnej, krytyki nie jest przyjemnym doświadczeniem.
Pierwszy moduł, w jakim uczestniczyłam, był modułem dla pierwszego
roku – Hotel International. Zajęcia składały
się z wykładów o hotelarstwie, marketingu,
etyce i komunikacji międzykulturowej. Ponadto uczestniczyliśmy w PBL, zajęciach
z Public Speaking (doskonałe ćwiczenie!).
Dodatkiem były zajęcia z angielskiego,
które polegały na przygotowaniu długiej i
bardzo konkretnej prezentacji na wybrany
temat. Praca zupełnie samodzielna, choć
wykładowca chętnie pomagał. Niestety
większość studentów erazmusowych (i
nie tylko) nie podołała temu zadaniu i oblała przedmiot, co wiązało się z poprawką i przygotowaniem kolejnej prezentacji.
Założeniem jest, że poziom angielskiego
studentów pierwszego roku jest bardzo
wysoki – z prawie doskonałą wymową i
nieskazitelną gramatyką, a komunikatywna
znajomość języka nie jest wystarczająca.
Kolejny moduł to New Business
Creation, skierowany do studentów ostatnich lat. Niestety nie potraﬁę powiedzieć
nic pozytywnego na temat tego modułu.
Wykładowca słabo mówił po angielsku.
Nie pojawiał się na zajęciach. W założeniu
wszyscy uczestnicy powinni mieć gruntowną wiedzę z zakresu rachunkowości, marketingu i wiedzieć, jak pisać biznesplan.
Jeśli nie, trudno. Nikt nie pomoże. Była to
samodzielna praca i walka z wykładowcami, którzy nie chcieli lub nie mogli pomóc.
Ostatecznie wszystko się pomyślnie skończyło, ale kosztowało nas to wiele niepotrzebnego stresu. Nie polecam tych zajęć.
No i studenci! Nasza grupa nie
była duża – zaledwie siedemnaścioro studentów, głównie z amerykańskiego Penn
State University i Hiszpanii. Poza tym
dwoje z Finlandii, Rosjanka, Meksykanka
i ja, jedyna i pierwsza na tej uczelni Polka.
Mimo różnic kulturowych staliśmy się
dość zgraną paczką. Wspólne imprezy,
nauka i gotowanie – drobne sprawy, które budują długotrwałą przyjaźń. Niestety
holenderscy studenci nie byli zbyt chętni
do bliższego kontaktu z nami. Za to inni
międzynarodowi studenci często spędzali
z nami czas i pomagali, kiedy tego potrzebowaliśmy. Uczelnia zorganizowała tylko
jedno spotkanie dla nas – integracyjne.
Wspólnych, organizowanych przez uczelnię, wyjazdów też nie było, mimo wstępnych obietnic i planów. Trudno. Poradziliśmy sobie sami.
Ze łzami w oczach rozjeżdżaliśmy się do domów. Belgię, Niemcy czy
Finlandię można łatwo odwiedzić, ale czy
kiedykolwiek spotkamy się z przyjaciółmi
ze Stanów? Płaczom i uściskom nie było
końca. Teraz ważne jest pielęgnowanie
tych pięknych przyjaźni. Na szczęście
jest Internet i mnóstwo wspólnych zdjęć,
a także obietnice spotkania.
Iwona Błaszak, II TiR,
Zarządzanie gastronomią i dietetyka

Minął rok od powołania do życia Studenc- ca wysokości pomiędzy lustrem wody, a
kiego Koła Turystycznego „Włóczykij” szczytem wynosi ponad 2100 metrów!
przy Instytucie Geograﬁi i Gospodarki Uzupełnieniem był całodzienny wypad
Przestrzennej WSG. Jego członkowie do jednego z bardziej znanych kurortów
bardzo ciężko pracowali nad przygotowa- narciarskich nie tylko we Włoszech – Maniem i realizacją wypraw krajoznawczo– donny di Campiglio. Tam wjechaliśmy
–dydaktycznych. Mieli wiele pomysłów kolejką górską na szczyt Spinale (2100
wyjazdowych, niektóre z nich udało się m n.p.m.) i odbyliśmy krótki spacer, w
zrealizować.
trakcie którego mogliśmy podziwiać doCelem pierwszej wyprawy, na przełomie skonale zachowane formy polodowcowe
kwietnia i maja, było zapoznanie się ze oraz lodowce znajdujące się w masywie
środowiskiem geograﬁcznym i najwięk- Adamello.
szymi atrakcjami turystycznymi regionu
Dobrym zwyczajem studentów,
północno–wschodniej HiszAustria, szczyt Gaislachkogel
panii. W trakcie 11-dniowej
eskapady zdążyliśmy zwiedzić dwa przepiękne miasta tego regionu: Barcelonę
(dzieła architektury Antonia
Gaudiego, m. in. kościół Sagrada Familia, Park Guell,
ponadto: port śródziemnomorski, Katedra, La Rambla
– najsłynniejsza ulica miasta)
i Tarragonę (miasto wpisane w 2000 r. na listę UNESCO jako wzorcowy przykład
rzymskiego ośrodka prowincjonalnego, które słynie z
rzymskiego forum, częściowo
zachowanych murów obronnych z III w p.n.e. i amﬁteatru
mieszczącego w przeszłości
Wenecja, Bazylika św. Marka
aż 14 tys. widzów). Ponadto
dotarliśmy do malowniczo położonych hiszpańskich klasztorów zwanych monastyrami:
Montserrat, Santes Creus
oraz Poblet. Udało się nam
także zwiedzić jedno z najmniejszych państw Europy,
położoną w samym środku
Pirenejów Andorrę. Wracając
do Polski, zobaczyliśmy jeszcze tereny wulkaniczne we
wschodnich Pirenejach – La
Garrotxa; wulkany francuskiego Masywu Centralnego,
a także najwyższy most świata – Millau.
Kolejny wyjazd odbył się w
Pireneje, szczyt Cortals 2502 m n.p.m.
region północnych Włoch. W
drodze na miejsce zdołaliśmy
odwiedzić najbardziej znany
niemiecki górski kurort, czyli Garmisch – Partenkirchen
oraz stolicę Tyrolu austriackiego – Innsbruck. We Włoszech
w ciągu tygodnia poznaliśmy
Mediolan, Wenecję, Padwę,
Vicenzę i Weronę, a także
okolice najpiękniejszych alpejskich jezior: Como oraz
Garda. Ponadto odbyliśmy
wycieczkę pieszą w masyw
górski wznoszący się nad jeziorem Garda – Monte Baldo
(2218 m n.p.m.), gdzie różni21
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Jak prawdziwy włóczykij…

obecnie członków Koła, jest coroczny wrześniowy wyjazd w Alpy. W
ubiegłych latach były to austriackie
Wysokie Taury (wrzesień 2007) i
szwajcarski region Wallis (wrzesień
2008). Tym razem wybór padł na
austriacki Tyrol. W trakcie tygodnia
spędzonego na wędrówkach po Alpach udało się nam “zaliczyć” kilka
ciekawych i mocno urozmaiconych
szlaków: 1) Hochsolden - wjazd kolejką krzesełkową na 2450 m n.p.m.
- Rosskirpl 2942 m n.p.m., 2) Solden - Gaislacher See - Gaislachkogel 3056 m n.p.m., 3) szlak graniowy:
przełęcz Timmelsjoch - Wilde Rotenspitze 2966 m n.p.m. - Rotkogel
2894 m n.p.m. - Brunnenkogel
2761 m n.p.m., 4) Vent - kanion
potoku Rofen - schronisko Hochjochhospitz 2412 m n.p.m., 5)
Obergurgl (najwyżej położona
paraﬁa w całej Austrii - 1907 m
n.p.m.) - schronisko Schonwieshutte - wodospad Rotmoss, 6)
Vent - Wildes Mannle 3023 m
n.p.m. - schronisko Breslauer.
Ponadto zwiedziliśmy jeden z
najwspanialszych zabytków Bawarii - zamek Neuschwanstein,
wzniesiony w drugiej połowie
XIX wieku przez króla Ludwika II
Bawarskiego, a także niewielki
fragment Tyrolu włoskiego.
Po powrocie z Austrii, na pierwszym spotkaniu Koła, jeszcze
we wrześniu, większość zadecydowała, że w tym roku zaczynamy dokładnie zapoznawać się z
walorami turystycznymi Polski.
W październiku członkowie Koła
zorganizowali wyjazd weekendowy w rejon Kotliny Kłodzkiej,
gdzie zwiedziliśmy m. in. Masyw
Śnieżnika, Kłodzko, Duszniki
Zdrój, Góry Sowie i Twierdzę
w Srebrnej Górze. Następnym
celem miały być Tatry Wysokie (Rysy lub Kozi Wierch), ale
przedwczesny atak zimy trochę
pokrzyżował nasze plany. Zwiedziliśmy za to zamki na Jurze
Krakowsko–Częstochowskiej
(Olsztyn, Mirów, Bobolice) i Pustynię Błędowską; weszliśmy w
zimowej aurze na Grzesia (Tatry Zachodnie, 1653 m n.p.m.);
zwiedziliśmy Muzeum Auschwitz
– Birkenau, Kalwarię Zebrzydowską, Kopalnię Soli w Wieliczce
i historyczne centrum Krakowa
(obiekty wpisane na listę UNESCO). Jakby tego było mało, w
drodze powrotnej nadłożyliśmy
trochę kilometrów i pojechaliśmy przez Góry Świętokrzyskie,
a tam zdobyliśmy ich najwyższy
szczyt, czyli Łysicę wznoszącą
się 612 m n.p.m.
Tomasz Kądziorski
Opiekun SKT „Włóczykij”

SPORT

Wizerunek sportu w WSG

Patrząc na rozwój sportu w WSG trudno nie oprzeć się wrażeniu, że do uczelni lepiej pasowałaby nazwa WSS czyli Wyższa Szkoła Sportu. Rok 2009 był
nie tylko kolejnym pasmem sukcesów, ale także inwestycji związanych ze
sportem. Uczelnia wzbogaciła się o halę sportową z prawdziwego zdarzenia,
nowy kierunek (wychowanie ﬁzyczne), a sekcja AZS po raz kolejny wiodła
prym nie tylko w województwie (1. miejsce), ale również w skali kraju (2. miejsce wśród szkół niepublicznych).
- Liczba medali na poziomie międzynarodowym, wojewódzkim i krajowym rzeczywiście mówi sama za siebie – komentuje Filip Sikora, wicekanclerz WSG.
– Ale nie tylko to się liczy. Chcemy budować wizerunek sportu akademickiego
o wiele szerzej, wliczając w to także młodzież szkolną i seniorów. Naszą misją
jest tworzenie trwałego, zintegrowanego środowiska osób korzystających z dobrodziejstw AZS-u czynnie i biernie. Biernie - poprzez kibicowanie tak, jak to ma
miejsce w USA, gdzie na zawodach akademickich zbiera się cała uczelnia. Aby
jednak tak mogło się stać, trzeba zapewnić dobry dostęp do informacji, chociażby
przez wortal sportowy, nad którym pracujemy. Zresztą zauważyliśmy, że coraz
częściej media dopytują o nasze osiągnięcia sportowe, że regularnie zamieszczają informacje o naszych sportowcach, co świadczy o wzroście rangi sportu
akademickiego.
W obecnym roku Uczelnia planuje kolejne inwestycje m.in. ścianę wspinaczkową,
odnowę biologiczną, elementy ﬁzjoterapii i zakup różnego rodzaju sprzętu specjalistycznego. Myślę, że wszystko idzie
naprawdę w dobrym
kierunku i już wkrótce
będziemy mogli pochwalić się kolejnymi
sukcesami.
Piotr
Młynarczyk
W nowej hali już odbywają się ważne imprezy sportowe m.in.
AMPiK w siatkówce,
gdzie drużyna WSG
zajęła 1. miejsce.

Ćwicz z nami!

Propozycje dla studentów i pracowników WSG

FITNESS – piękny sport. Spełnij swoje marzenia w sekcji aerobiku sportowego

WSG i reprezentuj uczelnię w zawodach akademickich! Trenowałaś gimnastykę,
ﬁtness? Przyjdź koniecznie! Dla wszystkich chętnych mamy trening i radość, którą
daje pokonywanie własnych słabości. Treningi w poniedziałki i środy godzina 19:00,
sala taneczno-gimnastyczna bud. M

W całej Polsce rośnie społeczność osób zafascynowanych tańcem. TANIEC to
już nie moda, ale styl bycia i życia. AZS WSG zaprasza studentów na zajęcia tańca,
które odbywają się w poniedziałki i środy o godz. 17.30. Podczas zajęć odbywa
się casting do formacji tanecznej, łączącej wiele stylów tanecznych: hip hop, funky,
jazz, street dance, latino i innych. Członkowie formacji będą brali udział w pokazach
i projektach artystycznych.

ŚCIEŻKI BIEGOWE, TENIS
STOŁOWY, PIŁKĘ REKREACYJNĄ (siatkówka, koszykówka, piłka nożna,
futsal), NORDIC WALKING, JUDO, KARATE, JOGĘ I TAEKWONDO. Szczegółowych informacji udziela Marta Grzelczak SWFiS WSG pokój nr 19.
Proponujemy ponadto zajęcia rekreacyjne:

Zajęcia w sekcjach sportów wyczynowych: LEKKOATLETYKA,

SPORTY
SIŁOWE, KOSZYKÓWKA MĘSKA I ŻEŃSKA, PIŁKA NOŻNA I FUTSAL, PIŁKA RĘCZNA, KOLARSTWO, PŁYWANIE.
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O zdrowy

styl życia
Na obiektach sportowych WSG we
współpracy z Centrum Onkologii w
Bydgoszczy odbyła się akcja promująca zdrowy styl życia pt.”Atak na raka”.
Wszyscy chętni, niezależnie od wieku,
mieli okazję zobaczyć pokazy sportowe, taneczne, pograć np.w siatkówkę,
pojeździć na ergometrach czy rowerach
treningowych. Lubiący bieganie i jogging uczestniczyli w biegu rekreacyjnym
na 8-kilometrowej trasie Myślęcinek
- Kampus WSG. Spotkanie uatrakcyjnili nam olimpijczycy: Miłosz Bernatajtys (wioślarstwo), Zdzisław Szubski
(kajakarstwo) oraz Marek Leśniewski
(kolarstwo). Panie miały możliwość skorzystania z bezpłatnych badań mammograﬁcznych i cytologicznych. Całość akcji relacjonowała TVP o. Bydgoszcz.

Wygrana
tenisistki

Na kortach przy Hali Łuczniczka odbył
się mikołajkowy turniej tenisa ziemnego,
w którym nasza studentka Hanna Kapustka zdecydowanie wygrała wszystkie mecze zajmując pierwsze miejsce.

MISTRZOWIE
POMORZA I KUJAW
W tenisie stołowym

Drużyna WSG w tenisie stołowym odniosła kolejny sukces podczas rozegranych w Toruniu XXXVI Akademickich
Mistrzostw Pomorza i Kujaw. Zawody
odbyły się w sali sportowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Nasze reprezentacje kobiet i mężczyzn spisały się,
dosłownie, na medal. Nasze tenisistki
stołowe pokonały wszystkie rywalki i
po raz pierwszy w historii startów wywalczyły Mistrzostwo Pomorza i Kujaw.
Panom poszło nieco gorzej, ale i tak
możemy być z nich dumni, ponieważ
zajęli III miejsce. Po Mistrzostwach
Pomorza i Kujaw tenisistki i tenisiści
zakwaliﬁkowali się do półﬁnału, który
odbył się w Poznaniu. Tam dziewczyny zajęły I miejsce, awansując do ﬁnału Akademickich Mistrzostw Polski w
Cieszynie.

A także koszykówki

Drużyna koszykówki kobiet również
wywalczyła tytuł Akademickiego Mistrza Pomorza i Kujaw, co dało jej
awans do Akademickich Mistrzostw
Polski. Zawody odbyły się na „własnym podwórku” czyli hali WSG.
Marta Grzelczak

Wiele dobrego mówi się ostatnio o sekcji pływackiej AZS WSG, której zawodnicy wzięli udział w kilku krajowych imprezach pływackich. Na rozegranych
w Ostrowcu Zimowych Mistrzostwach
Polski Młodzików w pływaniu Dawid
Pietrzak znokautował rywali. 13-letniego zawodnika AZS WSG, który wystartował 7 razy i we wszystkich konkurencjach bił rekordy życiowe, okrzyknięto
„Terminatorem z Bydgoszczy”.
W Zamościu natomiast na Zimowych
Mistrzostwach 14-latków wspaniale
spisał się Bartosz Piechowiak, który
na 200 m stylem motylkowym zdobył
brązowy medal.
Zawodnicy sekcji pływackiej AZS WSG
Bydgoszcz wzięli także udział w Drużynowych Indywidualnych Mistrzostwach
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i I Memoriale im. Zbigniewa Żakowskiego w Pływaniu. W kategorii wiekowej 1996 i starsi (juniorzy) zajęli 2.
miejsce, a w kat. wiekowej 1997 i młodsi (młodzicy) – 7. miejsce.
Widoczny z roku na rok progres wyników sekcji pływackiej pozwala mieć nadzieję na jeszcze lepsze wyniki w roku
bieżącym. To zasługa między innymi
trenera Sławomira Gawineckiego, który fantastycznie pracuje z młodzieżą.
Jarosław Ciupa

Bydgoski Festiwal

Rowerowy
25 kwietnia 2010
Wyższa Szkoła Gospodarki, Urząd Miasta Bydgoszczy i Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
zapraszają na:
• Rajd rowerowy ulicami miasta. Start ul.
Mostowa - meta Myślęcinek. Początek
o godz. 12.00. Zapisy od godz. 9.00 na
ul. Mostowej
• Zawody na rampie BMX, organizowane przez Stowarzyszenie Sportów
Ekstremalnych
• Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy w MTB
(start wszystkich reprezentacji szkół)
• Wesołe miasteczko dla dzieci, konkursy zabawy,
• Pokazy rowerowej grupy
http://www.showbike.pl/
• Darmowy przegląd roweru na stoiskach CentrumRowerowe.pl i jeszcze
kilka niespodzianek.
• Sprzedaż odzieży rowerowej po super
cenach od ﬁrmy CMT Sport z Bydgoszczy.
Więcej informacji na stronie
mtb.wsg.byd.pl

Inauguracja
Centrum Sportowego
W hali sportowej WSG odbył się
Międzynarodowy Turniej Koszykówki Juniorów EYBL. Wzięły w nim
udział cztery drużyny z Łotwy, jedna
z Ukrainy i trzy z Polski z gospodarzami MKS NOVUM Karor na czele.
Podczas otwarcia turnieju odbyła
się uroczystość oﬁcjalnego otwarcia
Akademickiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego. Przecięcia wstęgi
dokonali wicekanclerz Filip Sikora
oraz prorektor Marek Grabiszewski.
Sportowo młodzi bydgoscy koszykarze nie dali żadnych szans rywalom.
Odnieśli pięć zwycięstw i znaleźli się
na czele tabeli rozgrywek EYBL. Oby
tak do końca!

Turniej

niespodzianek

SPORT

Pływacy
na medal

W Unisławu odbyły się Akademickie Mistrzostwa Pomorza i
Kujaw w Futsalu, będące eliminacjami do półﬁnałów Akademickich
Mistrzostw Polski.
Wyniki zmagań piłkarzy – studentów
w tym roku były sporą niespodzianką. Do ﬁnału nie awansował żaden
z faworytów turnieju, za to znalazły
się w nim nasza Uczelnia oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z
Włocławka. Co więcej, nasi piłkarze
pewnie wygrali spotkanie 4:0, pokazując wielkie zaangażowanie i wolę
zwycięstwa.
To duży sukces sekcji piłkarskiej
WSG, zważywszy, że jest to nasze
pierwsze zwycięstwo w tym turnieju. Rozgrywki akademickie w województwie zawsze stały na bardzo
wysokim poziomie. Cieszę się, że
do zeszłorocznego zwycięstwa na
trawie dołożyliśmy teraz sukces w
futsalu.
Szymon Nowicki
Opiekun sekcji

Dobry sezon dla kolarzy
Jesień dla sekcji kolarskiej WSG była czasem licznych startów w całej Polsce. Rozpoczęliśmy od udziału w Skandia Maraton w Olsztynie, gdzie pomimo deszczu i błota w stawce 800 zawodników nasz reprezentant Michał Jarczewski zajął 2. miejsce
na dystansie Mini. Była to z pewnością niespodzianka, tym bardziej że Michał jechał
z uszkodzonym butem.
Następny start to Puchar Trójmiasta w XC, w którym nasi zawodnicy zajęli: 7. miejsce - Krzysztof Nycek, 13. - Paweł Jurczak, 16. - Piotr Jurczak.
Wszyscy czekali na start w Kujawii XC, ponieważ w przepięknym
kompleksie parkowym w Ostromecku można było się pościgać
z najlepszymi. Nasi studenci nie
zwolnili i, zajmując czołowe miejsca, potwierdzili swoją wysoką
dyspozycję pomimo końca sezonu. Karolina Paterka uplasowała
się na 1. miejscu, Michał Jarczewski – na 3., Norbert Łysiak
– 5.
Ostatnim startem był udział w Finale Skandia Maraton w Kwidzynie. Tam było najlepiej, co daje
wszystkim nadzieję na wspaniały
przyszły sezon: Karolina Paterka i
Michał Jarczewski zajęli w swoich
kategoriach 1. miejsce, Krzysztof
Nycek – 10. Życzymy powodzenia w nadchodzącym sezonie.
Norbert Łysiak
Na zdjęciu: autor tekstu ze swoim
podopiecznym Michałem Jarczewskim
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i gospodarka” przez Centrum Kształcenia
Podyplomowego i Szkoleń WSG.

COBRAMAN
5-7 października 2009

Syndrom poniedziałku
17 października 2009
Zakład Nauk o Rodzinie WSG rozpoczął
cykl zajęć warsztatowych dla rodziców w
ramach programu „Dobry rodzic – dobry
start”. Tematem pierwszych warsztatów
był syndrom poniedziałku, z którym zmagają się zarówno rodzice, jak i dzieci.
Statuetki dla mistrzów
17 października 2009

„Tereny poprzemysłowe w Europie Centralnej – doświadczenia, problemy i tendencje” to temat seminarium, które odbyło
się w ramach międzynarodowego projektu
COBRAMAN z inicjatywy Pracowni Projektów Rewitalizacyjnych WSG. Szerzej
str. 17

Podczas Centralnej Inauguracji Sportowego Roku Akademickiego 2009/2010 w
Krakowie dokonano podsumowania minionego roku, który był wyjątkowo pomyślny
dla naszych sportowców. Klub Uczelniany
AZS WSG otrzymał dwie statuetki za zdobycie złotych medali w Akademickich Mistrzostwach Europy – w siatkówce kobiet
i wioślarstwie.

Więzienne warsztaty Artystyczne
Październik 2009

7. Bydgoszcz Jazz Festival
20 października 2009

Określenie miejsca więźniów w życiu
społeczności lokalnych oraz prezentacja
niekonwencjonalnych programów resocjalizacyjnych i poszukiwanie nowych rozwiązań to cel odbywających się rokrocznie
Więziennych Warsztatów Artystycznych,
współorganizowanych przez Instytut Socjologii WSG. W tym roku studenci socjologii
towarzyszyli uczestnikom w warsztatach
fotograﬁcznych, plastycznych i literackich,
które zakończyła publiczna prezentacja
wykonanych prac.

Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG
była współorganizatorem 7. edycji Bydgoszcz Jazz Festival. W sali widowiskowej
APK wystąpiła m.in. Anna Seraﬁńska z
„Groove Machine”. Ponadto zorganizowana została wystawa fotograﬁi autorstwa
Marka Hofmana pn. „Tropami Jazzu”, prezentujących sylwetki znanych muzyków
jazzowych.

Spotkanie z ikoną
8 października 2009

APK oraz Centrum Kultury Medialnej WSG
wsparły Fundację Sztuki Art-House w organizacji Międzynarodowego Festiwalu
Sztuki Reportażu Camera Obscura 2009.
Na Festiwal złożyły się dziesiątki imprez,
towarzyszących konkursom o Nagrodę
Grand Prix im. Ryszarda Kapuścińskiego
oraz o Nagrodę Główną.

Galeria Debiut APK WSG była organizatorem wystawy „Spotkanie z ikoną – śladami
Jerzego Nowosielskiego”, prezentującej
prace studentów uczelni artystycznych
z Torunia, Bańskiej Bystrzycy i Getyngi.
Młodzi artyści wzięli wcześniej udział w
IV Międzynarodowym Studenckim Sympozjum Artystycznym w Sanoku, poświęconym twórczości Jerzego Nowosielskiego,
którzy swoją twórczość związał z ikoną.
Komercjalizacja wyników badań
14-16 października 2009
W ramach projektu „Kreator innowacyjności WSG” odbyło się szkolenie z zakresu
komercjalizacji wyników badań naukowych, zorganizowane przez Centrum
Szkoleń i Certyﬁkacji naszej Uczelni.

Północnej. Zaproszeni przez organizatorów (Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół
Indian oraz Polski Ruch Przyjaciół Indian)
goście ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec
oraz Polski dyskutowali na temat traktatów
indiańskich i ich znaczenia dla formowania
się nowoczesnej indiańskiej tożsamości.
Konferencji towarzyszyły projekcje ﬁlmów
dokumentalnych, poświęconych tematyce indiańskiej oraz pokazy tańców Pow-Wow.
Pojednanie polsko-niemieckie
21 października 2009
Z inicjatywy Centrum Współpracy z Zagranicą WSG odbył się wykład pn. „Pojednanie polsko-niemieckie”, który wygłosił
Gűnther Mörl, dyrektor Federalnego Stowarzyszenia Niemieckich Przewoźników
Autobusowych (Bundesverbandes Deutscher Omnibusunternehmen).
Filmowe oblicza sportu
21 października 2009
Sport był tematem przewodnim przeglądu
ﬁlmów, zorganizowanego przez Dyskusyjny Klub Reportażu oraz Akademicki Klub
Filmowy. Zobaczyliśmy takie ﬁlmy jak:
„Wielki błękit” L. Bessona oraz „Murderball
– Gra o życie” H. Rubina i D. Shapiro.
Polsko-grecka konferencja
22 października 2009

Camera Obscura 2009
21 października 2009

Szlakiem złamanych traktatów
21 października 2009
Pod patronatem Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki, prof. WSG dr. Kazimierza
Marciniaka na naszej Uczelni zorganizowana została II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Szlakiem złamanych
traktatów”, poświęcona Indianom Ameryki

W Centrum Kultury Uniwersytetu Indianapolis w Atenach odbyła się konferencja
naukowa „Polska-Grecja: sąsiedztwo społeczno-kulturowe” z udziałem przedstawicieli naszej Uczelni. Szerzej str. 4-5
O wychowaniu seksualnym
22 października 2009
Fundacja Czyste Serca oraz Zakład Nauk
o Rodzinie WSG zaprosiły nas na konferencję „Wychowanie seksualne, jakie to
ważne i niezbyt trudne”, zorganizowaną
pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
OFFerty 2009
22 października 2009

Bezpieczna szkoła
15 października 2009

Biuro Karier WSG było współorganizatorem Targów Pracy i Promocji Pracodawców OFFerty 2009. W programie znalazły
się m.in. warsztaty komunikacji interperso-

Tematowi: „Szkoła – miejsce bezpieczne
czy źródło agresji?” poświęcone było seminarium zorganizowane w cyklu „Biznes
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nalnej, pisania biznes planu oraz spotkanie
pn. „ABC przedsiębiorczości – od analizy
pomysłu do założenia ﬁrmy”. Studenci odwiedzający targi mogli ponadto skorzystać
z pomocy wizażysty, stylisty oraz psychologa, którzy doradzali, jak przygotować się
do rozmowy kwaliﬁkacyjnej.
Akademickie Centrum Sportowo-Rekreacyjne WSG
23 października 2009
Ważnym wydarzeniem w życiu Uczelni
było otwarcie Akademickiego Centrum
Sportowo-Rekreacyjnego w budynku M,
które mieści salę widowiskowo-sportową,
salę taneczną i rehabilitacyjną. Uroczystości towarzyszył turniej Północnej Ligi Europejskiej Juniorów w koszykówce z udziałem drużyn z Litwy, Ukrainy i Polski.

ekorozwoju poprzez wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w procesach
zrównoważonego zarządzania zasobami i
dążeniu do efektywności energetycznej.
W poszukiwaniu piękna
4 listopada 2009

Rozmowy na czasie
26 października 2009
Nowy cykl WSG otwartych wykładów i
dyskusji pn. „Rozmowy na czasie” zainaugurowało spotkanie z mec. Stefanem
Hamburą, poświęcone Traktatowi Lizbońskiemu. Gość spotkania jest znawcą stosunków polsko-niemieckich, ekspertem w
zakresie harmonizacji prawa polskiego z
prawem wspólnot europejskich.
Afrykańskie wędrówki Kazimierza
Nowaka
27 października 2009
Z cyklu „Włóczykije, Sportowcy, Globtroterzy” odbyło się kolejne spotkanie pt. „Kazimierz Nowak: rowerem i pieszo przez
Czarny Ląd”, poświęcone podróżnikowi,
który w latach 30. XX wieku przemierzył 40
tys. km na kontynencie afrykańskim.
Krzysztof Skowroński w WSG
27 października 2009

Odnawialne źródła energii
29 października 2009
Wydział Technologiczny WSG był organizatorem seminarium „Odnawialne źródła
energii”, podczas którego zaprezentowano dokonania północnej Polski na rzecz

Muzyka u źródeł
7-21 listopada 2009
APK WSG była patronem akademickim
nowego bydgoskiego wydarzenia kulturalnego – Festiwalu Muzyki Kameralnej
„Muzyka u źródeł”. Przez trzy jesienne
weekendy w zabytkowej stacji pomp o
doskonałej akustyce muzycy polscy, belgijscy i słowaccy wykonywali utwory klasyków światowej muzyki.

Wystawą malarstwa Waldemara Malaka,
zatytułowaną „W poszukiwaniu piękna zainaugurowany został nowy sezon wystaw
w Galerii nad Brdą WSG. Artysta jest absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych UMK,
zajmuje się malarstwem sztalugowym.
Jego prace wystawiane były wielokrotnie
w kraju i za granicą, m.in. w Niemczech,
Japonii i USA.
Innowacja Roku 2009
listopad 2009
WSG została laureatem konkursu „Innowacja Roku”, organizowanego pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i
Centrum Innowacji FIRE. Zwycięski projekt
wielofunkcyjnej legitymacji studenckiej,
przygotowany przez Instytut Informatyki
Stosowanej WSG, najlepiej spełnił wymogi konkursu, premiującego nowatorskie i
oryginalne rozwiązania zastosowane w
produktach lub projektach oczekujących
na wdrożenie.
Dni Baltic Sea Network w WSG
5-7 listopada 2009

Gościem APK WSG był Krzysztof Skowroński, ﬁlozof z wykształcenia, dziennikarz z powołania, były szef „Trójki”, współpracownik Radia „ZET”, który opowiadał o
nowym projekcie Radia WNET.

for Kadeer – Critiquing a prolonged search
for a model used for mass persuasion in
China”, poświęcony tematyce lateralnego zastosowania modeli przez chińskie
ośrodki opiniotwórcze w celu kształtowania ludzkich zachowań.

Nasza Uczelnia gościła przedstawicieli uczelni z Estonii, Finlandii, Litwy, Rosji
oraz Niemiec, zrzeszonych w Baltic Sea
Network, którzy wzięli udział w 4. Międzynarodowej Konferencji poświęconej Strategicznemu Rozwojowi Regionu Morza
Bałtyckiego. Szerzej str. 9
O kształtowaniu zachowań w Chinach
6 listopada 2009
Katedra Lingwistyki Stosowanej zaprosiła
nas na wykład Yong Zhonga pt. „Looking
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Patriotyczne spotkanie
11 listopada 2009
Z inicjatywy Koła PTTK Pracowników
Oświaty TWAT przy współudziale naszej
Uczelni w rocznicę odzyskania niepodległości odbyło się patriotyczne spotkanie,
poświęcone nieznanym postaciom, które
przyczyniły się do odrodzenia Polski. Prezentacji towarzyszył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu młodzieży szkolnej
oraz wspólne śpiewanie przy gitarze.
Blues & Folk Festival
12-14 listopada 2009
APK WSG była patronem akademickim i
współorganizatorem Blues & Folk Festival,
stanowiącego kontynuację Bydgoskiego
Festiwalu Bluesowego. W ramach imprezy
na naszej Uczelni odbył się koncert zespołów Yellow Cab i Index Blues.
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
16-20 listopada 2009
Forum Przedsiębiorczych, Seminarium
„Strategia osiągania sukcesów, czyli jak
skutecznie dążyć do zaplanowanych celów?”, Targi Przedsiębiorczości, warsztaty
„Jak wydostać się z wyścigu szczurów”,
Trening Przedsiębiorczości PABA i wiele
innych wydarzeń złożyło się na Światowy
Tydzień Przedsiębiorczości w WSG.
Wieczór z piosenką rosyjską
17 listopada 2009
Po raz czwarty z inicjatywy Szkoły Języków
Obcych WSG w APK odbył się „Wieczór z
piosenką rosyjską”, podczas którego wy-

stąpił m.in. zespół „Russkaya Dusha” oraz
Aleksandra Sladkova, studentka studiów
podyplomowych z Ukrainy i Justyna Kaniewska, studentka II roku „turystyki i rekreacji”.
Filmowe oblicza wojny w APK
18 listopada 2009
Tematyce wojennej poświęcone były seanse ﬁlmowe w APK, na które złożyły się
ﬁlmy „Mężczyzna po 40-tce woli być przemytnikiem” Marcina Mamonia oraz „Upadek” Olivera Hirschbiegela.
Żywność dla wszystkich
19 listopada 2009
W WSG miała miejsce, zorganizowana
przez Akademię Myśli Społecznej i Polską Akcję Humanitarną, debata dotycząca
edukacji i pomocy globalnej. Gościem specjalnym była Janina Ochojska.
Pejzaże architektoniczne
19 listopada 2009
W Galerii Debiut gościła wystawa prac
Jolanty Kuszaj pt. „Pejzaże architektoniczne”. Prezentowany cykl graﬁk i rysunków
to przetworzona estetycznie i emocjonalnie obserwacja przestrzeni architektonicznej. Zestaw jest swoistym dziennikiem
podróży po obszarze miasta, wszelkich
zakamarkach, ale nie tylko.
Metody nauczania w UE
20 listopada 2009
Wydział Zarządzania WSG w Inowrocławiu był gospodarzem zorganizowanego
przez Europe Direct w Inowrocławiu szkolenia pn. „Nowoczesne metody nauczania
w Unii Europejskiej”.

W sali widowiskowej APK zorganizowano
debatę o przyszłości bydgoskiej Starówki,
w której wzięli udział trzej byli prezydenci
miasta: Kosma Złotowski, Henryk Sapalski i Roman Jasiakiewicz. Dyskusja dotyczyła głównie zagospodarowania Starego
Rynku.

Strategie przemocy i siły…
24 listopada 2009

Transfer wiedzy…
7-8 grudnia 2009

Strategii przemocy i strategii siły w działaniu administracji publicznej UE poświęcone były warsztaty, zorganizowane przez
Pracownię Regionalistyczną WSG, Europe Direct – Bydgoszcz oraz Centrum Europejskie im. R. Schumana. Spotkanie poprowadził Zbigniew Bujak, polityk, działacz
opozycji demokratycznej w czasach PRL,
poseł na Sejm I i II kadencji.

W ramach projektu „Kreator innowacyjności w WSG” z inicjatywy Biura Projektów
WSG odbyło się szkolenie nt. „Transfer
wiedzy i kontakty z przedsiębiorcami”, które poprowadził dr Włodzimierz Masierak.

Czy te oczy mogą kłamać?
28 listopada 2009
Taki tytuł nosił spektakl muzyczny w APK,
na który złożyły się piosenki Agnieszki
Osieckiej, Jonasza Kofty, Jeremiego Przybory, Eugeniusza Bodo i Kabaretu Starszych Panów w wykonaniu młodych artystów: Wandy Grabowskiej - wokal, Dawida
Kartaszewicza - wokal, Pawła Harańczyka
- piano.
SoundScreen Festival
3-5 grudnia 2009
APK była współorganizatorem kolejnej
edycji SoundScreen Festival, który obejmował koncerty zespołów i muzyków indywidualnych, związanych ze środowiskiem
akademickim lub funkcjonujących jako
kreatywni, wolni artyści. Koncertom towarzyszyły wykłady multimedialne, instalacje,
performance oraz warsztaty, prowadzone
przez wybitnych artystów.
Dyplomatorium
5 grudnia 2009

Cień-cia
9 grudnia 2009
W Galerii Debiut WSG gościła ze swoimi pracami Alina Budzyńska, architekt,
malarka i fotograf, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Półroczny pobyt
na Akademii Sztuk Pięknych w Palermo
zainspirował ją do stworzenia cyklu prac
malarskich „Cień-cia”, będących swoistym
kolażem odległych znaczeniowo elementów, m.in. fotograﬁi wykonanych podczas
pobytu we Włoszech.
Aranżacja stołu bożonarodzeniowego
10 grudnia 2009

Instytut Turystyki, Hotelarstwa i Gastronomii WSG zorganizował kolejny konkurs
aranżacji stołu bożonarodzeniowego.
Szerzej str. 15
Koncert piosenek świątecznych
10 grudnia 2009

Teatr Internetu
21 listopada 2009

„Fantazje Urzędnika, czyli Second Life” to
pierwszy spektakl Teatru Internetu, przy-

O bydgoskiej Starówce
7 grudnia 2009

gotowany w ramach Przestrzeni Teatralnej
WSG przez Grupę twórczą TEATR.psyche
we współpracy z Fundacją ART-HOUSE.
Spektakl powstał metodą verbatim (w
oparciu o prawdziwe historie, reportaże,
blogi…) pod opieką reżyserską Moniki
Wirżajtys i terapeutyczną Marioli Tempskiej. Premierze internetowej towarzyszyło
cyber-spotkanie z twórcami i znawcami tematyki internetowych społeczności.

Z okazji „Jarmarku Bożonarodzeniowego”
w APK odbył się koncert piosenek świątecznych w wykonaniu Oli Grudzińskiej,
Justyny Kaniewskiej, Ani Szczudlińskiej
oraz Karoliny Mikulskiej, studentek działających w Warsztatach Wokalnych w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej.

W Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy
podczas 8. Dyplomatorium WSG dyplomy
licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie otrzymało 1250 absolwentów naszej
Uczelni. Szerzej str. 2-3
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Dotacje z UE
10 grudnia 2009
„Dotacje z Unii Europejskiej w służbie
młodym przedsiębiorcom. Vademecum
startera” to temat seminarium z cyklu „Biznes i gospodarka”, który zorganizowało

Centrum Kształcenia Podyplomowego
i Szkoleń WSG wespół z Europe Direct
Bydgoszcz.

niem biznesowym stymulatorem rozwoju
turystyki w woj. kujawsko-pomorskim”.

W obronie praw człowieka
12 grudnia 2009

Dni, które wstrząsnęły Polską
16 grudnia 2009

Studenci naszej Uczelni włączyli się do akcji pisania listów w obronie praw człowieka, organizowanej przez Amnesty International. W tym roku pisali listy w obronie
Rity Mahato z Nepalu i Nguyen Van Dai z
Wietnamu.

mie, poza wielojęzyczną wersją „Cichej
nocy” znalazły się najpiękniejsze kolędy
różnych narodów świata.

Z inicjatywy naszej Uczelni, Wydawnictwa św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej i Delegatury IPN w Bydgoszczy
w APK odbyło się spotkanie z dziennikarzem Piotrem Litką, autorem książki pt.
„Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Dni, które
wstrząsnęły Polską”.

Myśl społeczna Jana Pawła II…
15 grudnia 2009

Wigilia WSG
22 grudnia 2009

Wydział Społeczno-Ekonomiczny WSG
oraz Instytut Jana Pawła II KUL we współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II w
Warszawie i Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy były organizatorami sympozjum
naukowego „Myśl społeczna Jana Pawła
II a współczesna ekonomia i socjologia”.

Zgodnie z uczelnianą tradycją, tuż przed
Świętami Bożego Narodzenia spotkaliśmy się przy przy wigilijnym stole. W
rodzinnej atmosferze przekazywaliśmy
sobie życzenia świąteczne, śpiewaliśmy
najpiękniejsze polskie kolędy.

Kabałeton w WSG
12 grudnia 2009
WSG też ma swój przegląd kabaretów.
Już po raz drugi w APK odbył się Kabałeton, w którym wystąpili Grupa Skromna
(złożona ze studentów naszej Uczelni), Po
Prostu Mateusz (Mateusz Szatkowski ze
Szczecina), bydgoski Kabaret Oko oraz
Tajemniczy Zbigniew. Projekt Kabałeton
powstał z inicjatywy Grupy Skromnej,
która tak mówi o swoim przedsięwzięciu:
„Kabałeton nie ma tematu przewodniego
– wolność artystyczna przede wszystkim!”.
Filologiczne Christmas
14 grudnia 2009
Katedra Lingwistyki Stosowanej oraz Studenckie Koło Naukowe KLS przygotowały Filologiczne Christmas, czyli wieczór
świąteczny w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim i hiszpańskim. W progra-

Przedsiębiorczość akademicka…
16 grudnia 2009
WSG, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Bydgoszczy oraz Bydgoska
Lokalna Organizacja Turystyczna zorganizowały - w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka - skuteczny
transfer wiedzy II” - konferencję branżową „Przedsiębiorczość akademicka w turystyce i geograﬁi. Współpraca z otocze-

ZAWSZE MIAŁ DLA NAS CZAS
Wspomnienie

Pana Profesora Janusza Grella poznałam na II roku studiów licencjackich, kiedy wybrałam specjalizację
„polityka turystyczna”. Pierwsze zajęcia pamiętam doskonale. Pan Profesor, uśmiechnięty, pełen optymizmu
i chęci życia, mówił o teorii polityki i samorządu, swoją wiedzę przekazywał w tak ciekawy sposób, że wszyscy (grupa była nieliczna, bo 15-osobowa) z zainteresowaniem przychodzili na jego zajęcia i, co ciekawe,
nikt się nie spóźniał). Zresztą Pan Profesor nie lubił spóźnialskich, którzy przeszkadzali mu w zajęciach.
Pamiętam również pierwsze zaliczenie, które nie należało do najprostszych, bowiem spodziewaliśmy się
testu, a dostaliśmy trzy pytania otwarte. Okazało się, że nie było tak źle - wszyscy zdali.
Nie namyślałam się długo nad wyborem promotora. Pracę licencjacką, a potem magisterską postanowiłam
napisać pod kierunkiem Człowieka o wielkich zaletach umysłu i charakteru. Pamiętam jak przyszłam do
Niego z tematem pracy, który brzmiał „ Dostępność komunikacyjna miasta Człuchowa jako walor turystyczny”. „Ciekawy temat” usłyszałam. Wiadomo było, że szeroko pojęta komunikacja była również przedmiotem
zainteresowań Pana Profesora. Na kolejne zajęcia przywiózł mi dwa duże segregatory materiałów na temat
dróg, komunikacji, środków komunikacyjnych, lotnictwa itp., które sam gromadził. Oczom nie wierzyłam, że
tyle tego jest. Ponadto podał mi literaturę, z której korzystałam pisząc pracę.
Podobnie było również w przypadku pisania pracy magisterskiej na temat „Turystyka w polityce władz miasta
i gminy Człuchów w latach 2002–2006”. Tematem traﬁłam w gust Pana Profesora, gdyż każdy, kto Go znał,
wie, że był specjalistą i pasjonatem w zakresie samorządu w turystyce i polityki turystycznej. Pan Profesor
bardzo pomógł mi merytorycznie, przekazał również szereg ciekawych materiałów, które wykorzystałam w
pracy. Dzięki Jego wiedzy i doświadczeniu udało mi się napisać obie prace na ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem.
Pan Profesor traktował studenta jak partnera i zawsze miał dla niego czas. Jego praca, nigdy nieograniczona
formalnymi ramami, była nasycona osobistym stosunkiem do wszystkiego, czym się zajmował. Pozostawił
po sobie wśród nas rozchodzące się kręgi, jak kamień rzucony w wodę. Jego już nie ma, a one nadal będą
krążyć i poruszać wszystko i wszystkich, których napotkają na swojej drodze.
Lucyna Grzesiak-Knut
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