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W okazałych murach Zamku w Malborku odbyło się pierwsze w historii Wy-
działu Zarządzania i Inżynierii Produkcji WSG w Malborku Dyplomatorium, 
podczas którego grono 80 absolwentów kierunku „zarządzanie i inżynieria 
produkcji” otrzymało dyplomy. 
W uroczystości wzięli udział: kanclerz WSG doc. Krzysztof Sikora, rektor WSG 
prof. dr Kazimierz Marciniak, dziekan WZiIP dr inż. Magdalena Warmińska, 
władze miasta i powiatu oraz zaproszeni goście. Absolwentom towarzyszyły 
ich rodziny i przyjaciele. 
Podczas spotkania wręczone zostały nagrody oraz wyróżnienia dla inżynierów, 
którzy osiągnęli szczególne wyniki w nauce. Nagrodę Rektora WSG otrzymał 
Jacek Latoch. Dziekan Wydziału, doceniając aplikacyjność prac inżynierskich, 
uhonorowała inżynierów: Irenę Melkę oraz Tomasza Kropidłowskiego, których 
prace wniosły wkład w życie i rozwój Wydziału, a także znalazły swoje za-
stosowanie w różnych dziedzinach życia społeczności miasta i regionu. Wy-
różnienie, uhonorowane Nagrodą Kanclerza WSG przypadło absolwentowi 
Tomaszowi Ruszkowskiemu, który podczas 4 lat studiów wykazał szczególne 
zaangażowanie w rozwój Uczelni i Wydziału.
Uroczystość uświetnił występem chór akademicki WZiIP „Laurenti Amici” pod 
batutą maestro Wawrzyńca Zamkowskiego.

Pierwsi inżynierowie
                  z Malborka
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W tym roku po raz pierwszy - wspólnie 
z uczelniami z Finlandii, Niemiec, Esto-
nii oraz Rosji - WSG złożyła wniosek do 
Komisji Europejskiej w ramach progra-
mu LLP Erasmus, poddziałanie „ERA-
SMUS Curricula and modules for con-
tinuing education” o dofinansowanie
innowacyjnego projektu, mającego na 
celu uruchomienie nowego modułu stu-
diowania pt. „SID International Appro-
aches to Services Innovation Design”. 

Koordynatorem projektu jest nasza 
Uczelnia, a skład konsorcjum uzu-
pełniają: Laurea University of Applied 
Sciences (Finlandia), Kiel University 
of Applied Sciences (Niemcy), Esto-
nian Information Technology College 
(Estonia) oraz Saint-Petersburg State 
University of Service and Economics 
(Rosja). Wybór partnerów jest nieprzy-
padkowy. Wszystkie pięć uczelni (wraz 
z uczelniami z Litwy i Danii) już od 
trzech lat współpracuje w ramach kur-
su intensywnego programu Erasmus 
pt. „PIM - Promoting Intercultural Ma-
nagement Competencies for Working 
Life in the Baltic Sea Region”. Studenci 
biorący udział w kursie mają możliwość 
poszerzenia wiedzy m.in. z zakresu 
komunikacji interpersonalnej, pracy w 
grupie zróżnicowanej kulturowo i et-
nicznie, technik prezentacji, teorii kultu-
ry, rozwiązywania konfliktów oraz tech-
nik negocjacji. Przed dwoma laty PIM 
odbył się w Tallinie, przed rokiem w Aly-
tus (Litwa), a w dn. 9-23 maja tego roku 
studenci i wykładowcy z uczelni part-
nerskich spotkali się w Bydgoszczy. 

Udana współpraca przy projekcie PIM 
sprawiła, że grupa partnerskich uczel-
ni zdecydowała podjąć się bardziej 
skomplikowanego zadania i wspólnego 
opracowania innowacyjnej koncepcji 
modułu studiowania pt. „SID Internatio-
nal Approaches to Services Innovation 
Design”. Idea projektu łączy się z zapo-
trzebowaniem na różnych kierunkach 
studiów na interdyscyplinarne kształ-
cenie w zakresie innowacji w usługach. 
Celem jest stworzenie modułu studio-
wania, za który student może otrzymać 
od 40 do 80 pkt. ECTS, składającego 
się z: intensywnego, 2-tygodniowego 
kursu w Wielkiej Brytanii (2011), Francji 
(2012) i Słowenii (2013), kursu na spe-

cjalnej platformie internetowej, praktyki 
zagranicznej oraz pracy dyplomowej. 
Wszystkie elementy modułu będą pro-
wadzone lub nadzorowane (praktyki) 
przez zespół wykładowców, złożony z 
nauczycieli akademickich ze wszyst-
kich instytucji partnerskich, którzy w 
ramach projektu przejdą m. in. dwuty-
godniowe szkolenie w Wielkiej Brytanii 
w zakresie najnowszych rozwiązań w 
zdalnym nauczaniu, stosowanych z ol-
brzymim powodzeniem w University of 
Leicester.  

Studenci biorący udział w module uzy-
skają wiedzę w dziedzinie innowacji 
w usługach, stosowanych nie tylko 
w swoim kraju, ale również w krajach 
uczelni partnerskich i w państwach, w 
których odbywać będą się kursy inten-
sywne. Dzięki uczestnictwu w kursach 
intensywnych i pracy na nowoczesnej 
platformie internetowej podniosą swoje 
kompetencje związane z umiejętnością 
pracy w międzynarodowym środowisku 
i grupach zróżnicowanych kulturowo. 
Inną ważną zaletą projektu jest oczy-
wiście możliwość poprawy znajomości 
języka angielskiego, który będzie prze-
cież „językiem roboczym” dla wszyst-
kich studentów i wykładowców.

Wprawdzie edukacja w zakresie usług 
jest powszechna na różnych kierunkach 
studiów w krajach basenu Morza Bał-

tyckiego, jednak programy nauczania 
są nierzadko przestarzałe i nie odpo-
wiadają zapotrzebowaniu dzisiejszego 
rynku. Szczególną lukę w kształceniu 
w tej dziedzinie można zaobserwować 
w nowych krajach członkowskich Unii 
Europejskiej, w tym w Polsce i Estonii, 
oraz w Rosji, która stanowi przecież ol-
brzymi i jakże ważny rynek dla krajów 
UE. 

Dlaczego innowacyjność w usługach 
jest tak istotna? Większość firm twier-
dzi, że jest zorientowana na klientów, 
ale tylko niektóre z nich przyznają, że 
bardzo dobrze rozumieją prawdziwe 
potrzeby klientów. Bo przecież usługi 
i obsługa klienta nie polegają jedynie 
na transakcji finansowej. Pod uwagę
należy wziąć wiele innych czynników, 
na przykład dobre zrozumienie tła spo-
łecznego i kulturowego klientów. Jest to 
niezmiernie ważne w dobie globalizacji, 
gdy firmy kierują swoje usługi nie tylko
do lokalnego klienta, lecz na międzyna-
rodowy, zróżnicowany kulturowo rynek. 
Dzięki zaprojektowaniu efektywnej ob-
sługi można zapobiec niepowodzeniom 
podczas wprowadzania na rynki no-
wych produktów, zyskać większą liczbę 
stałych, lojalnych klientów, co z kolei 
przełoży się na większe zyski, a tym 
samym na zadowolenie pracowników 
firmy.

Mamy nadzieję, że innowacyjny, mię-
dzynarodowy projekt zostanie pozytyw-
nie oceniony przez Komisję Europejską. 
Byłby to równocześnie kolejny, duży 
krok w kierunku umiędzynarodowienia 
naszej Uczelni i umocnienia jej pozycji 
w gronie dynamicznie rozwijających się 
i stosujących innowacyjne rozwiązania 
uczelni europejskich. 

Łukasz Jasiński

INNOWACYJNIE 
W MIĘDZYNARODOWYM 

TOWARZYSTWIE
Wyższa Szkoła Gospodarki współpracuje obecnie z ponad 30 uczel-
niami z zagranicy, realizując m. in. wymianę studentów i wykładowców, 
konferencje naukowe oraz projekty badawcze. 
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Atrakcyjna i nowoczesna koncepcja 
kształcenia na studiach pierwszego 
stopnia na kierunku „pedagogika”, przy-
gotowana w WSG, została zaaprobowa-
na i już w roku akademickim 2010-2011 
będziemy mogli przyjąć pierwszych stu-
dentów. 
Koncepcja kształcenia na tym kierunku 
wiąże się z misją Uczelni i to stanowi o 
jej specyfice, jest odpowiedzią na peda-
gogizację różnych obszarów życia spo-
łecznego, w tym traktowania zakładów 
pracy jako miejsca kształcenia perma-
nentnego. Ciągle zmieniający się świat 
zawodowy, publiczny, prywatny, eduka-
cyjny wyraźnie wskazuje na potrzebę 
istnienia zawodu pedagoga – edukato-
ra, profesjonalnego doradcy, opiekuna. 
Zawarte w Strategii rozwoju edukacji 
na lata 2007-2013 ( MENiS, sierpień 
2005) cele i uwarunkowania polskiego 
systemu edukacji wskazują między in-
nymi na narastanie potrzeb wychowaw-
czych, nowe wymogi w zakresie wiedzy 
i umiejętności, wzrost częstości wystę-
powania różnych form zaburzeń rozwo-
jowych, konieczność uczenia się przez 
całe życie, europejski wymiar edukacji. 
Przygotowana koncepcja kształcenia 
na kierunku „pedagogika” ma umożliwić 
sprostanie tym wyzwaniom. W sposób 
kompleksowy przygotowuje do uczenia 
się przez całe życie i wyposażenia w tę 
umiejętność innych, do takiego trakto-
wania rozwoju zawodowego człowieka, 
które uwzględnia związki wychowa-
nia z pracą i gospodarką oraz życiem 
społecznym. Wymaga to rozpoznania 
specyfiki procesów edukacyjnych na
różnych etapach rozwoju, w zróżnico-
wanych formach i zakresach, elastycz-
ności w identyfikowaniu potrzeb i ich
zaspokajaniu.
Kształcenie w zawodzie pedagoga jest 
więc istotne ze względu na jego rolę jako 
moderatora zmian społecznych oraz 
kompetentnego doradcy pomagającego 
rozwiązywać problemy, które są następ-
stwem przemian w różnych obszarach 
życia społecznego. Ma on kluczową 
pozycję w wykorzystaniu zasobów 
środowisk lokalnych dla wyrównywa-

nia szans edukacyjnych, zapobiegania 
patologiom i likwidowania skutków kry-
zysu jednostek i grup. Dlatego proces 
kształcenia na kierunku „pedagogika” 
będzie rozwijał i promował takie cechy 
osobowościowe, jak: otwartość na ludz-
kie problemy, życzliwość, szacunek, 
troska, wyrozumiałość, współczucie 
wobec cierpienia drugiego człowieka. 
Wypełnianie przestrzeni międzypod-
miotowej wartościami wymaga również 
umiejętności dokonywania wyboru mię-
dzy nimi, w sytuacji ich sprzeczności, 
z poszanowaniem godności i wolności 
drugiego człowieka. Takie podejście 
ujawnia się w szczególnym rodzaju 
wyrozumiałości, kompromisie i empa-
tii, a także gotowości do prowadzenia 
nieustannego dialogu z drugim czło-
wiekiem. Prezentowanie takich postaw 
przez absolwentów pedagogiki, w po-
wiązaniu z ich wiedzą i umiejętnościa-
mi, daje duże szanse na wprowadzanie 
przez nich pożądanych zmian w obsza-
rze edukacji, stwarza właściwe warunki 
rozwojowe dla tych, którzy pozostają z 
nimi w interakcjach. 
Kształcenie na tym kierunku w WSG 
będzie akcentowało społeczno-kul-
turowy i gospodarczy kontekst pro-
cesów edukacyjnych, możliwości 
transferu wiedzy i praktycznych do-
świadczeń między tymi obszarami. 

DOSTOSUJ STUDIA DO SIEBIE!
STUDIA, KTÓRE DOSTOSOWUJĄ 

SIĘ DO CIEBIE!
W ofercie studiów pierwszego stopnia 
na kierunku „pedagogika” w Wyższej 
Szkole Gospodarki znajduje się sie-
dem specjalności - modułów. Taka 
organizacja treści kształcenia stwa-
rza możliwość samodzielnego łącze-
nia modułów. 
W grupie modułów: edukacja ustawicz-
na, doradztwo zawodowe, doradztwo 
personalne, doradztwo osobiste - co-
aching treści kształcenia są tak skom-
ponowane, że studenci będą mogli 
realizować jeden, dwa, a nawet trzy 
moduły jednocześnie, bowiem część 
przedmiotów specjalnościowych będzie 
wspólna. Wszystko zależy od tego, na 
jaki dodatkowy wysiłek jest przygoto-
wany student, jak bardzo zależy mu na 
tym, aby zwiększyć swoje szanse na 
rynku pracy. Istnieje również możliwość 
łączenia tych specjalności z jedną z na-
stępujących: edukacja przedszkolna, 
edukacja wczesnoszkolna, promocja 
zdrowia z terapią tańcem – będzie się 

to jednak wiązało z większym obciąże-
niem godzinowym. 

Można zapytać – na czym polega różni-
ca? W czym tkwi to nowatorstwo? 
Otóż w tym, że nie tworzymy gotowych 
jedno- lub dwuspecjalizacyjnych propo-
zycji, my stwarzamy pełną możliwość 
dokonywania tego wyboru przez stu-
denta! To student oceniając swoje 
możliwości i potrzeby sam kompo-
nuje przebieg studiów. Jest to istot-
ne i atrakcyjne, ponieważ w trakcie 
studiowania zmieniają się preferen-
cje i zwiększa, wraz z nabywaną wie-
dzą, świadomość tego, co się chce 
robić w życiu. Takie rozwiązanie jest 
też znacznie bardziej elastyczne w 
stosunku do zmieniającego się dy-
namicznie rynku pracy.
Przedstawione poniżej krótkie cha-
rakterystyki proponowanych modułów 
określają ich specyfikę i możliwości.

1. EDUKACJA USTAWICZNA
W dzisiejszym dynamicznie zmieniają-
cym się świecie, gdzie tempo życia jest 
coraz szybsze, a warunki społeczne, 
gospodarcze i na rynku pracy nieustan-
nie się zmieniają, trudno się odnaleźć, 
znaleźć pracę satysfakcjonującą finan-
sowo, ale i zgodną z zainteresowania-
mi. W tej sytuacji zyskują na znaczeniu 
takie kompetencje, jak: autodiagnoza, 
umiejętności autorozwoju i samokształ-
cenia, zdolności pracy zespołowej, co 
stanowi pierwszy filar kształcenia w
ramach modułu „edukacja ustawicz-
na”. Drugim filarem są wiedza i umie-
jętności z zakresu doradztwa i polityki 
oświatowej, prowadzonej zgodnie z 
wytycznymi Unii Europejskiej, w duchu 
edukacji całożyciowej. Doświadczenia 
innych uczelni wyższych pokazują, że 
absolwenci tego modułu znajdują pracę 
na wszystkich poziomach kształcenia i 
w różnych typach placówek: oświato-
wych, kulturalnych, społecznych, go-
spodarczych, pozarządowych.

2. DORADZTWO ZAWODOWE
Studia tego modułu wyposażą studenta 
w umiejętność rozpoznawania indywi-
dualnych predyspozycji zawodowych, 
rozumienia kontekstu kształcenia usta-
wicznego i planowania rozwoju za-
wodowego, rozpoczynając od wyboru 
szkoły. Absolwent będzie przygotowany 
do realizacji zadań związanych z dora-
dzaniem w zakresie wyboru zawodu, 
zmiany kwalifikacji lub dostosowaniem

PEDAGOG IKA
    sam decydujesz,

                     jak studiujesz
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do potrzeb zmieniającego się rynku 
pracy. Zdobędzie kompetencje do pod-
jęcia pracy w licznych instytucjach do-
radczych, diagnostycznych, urzędach 
pracy oraz w sektorze gospodarki.

3. DORADZTWO PERSONALNE
Studia tego modułu pozwalają na zdo-
bycie wiedzy oraz praktycznych umie-
jętności diagnostycznych oraz komuni-
kacyjnych, pomocnych w rozwiązywaniu 
problemów wykorzystania zasobów 
ludzkich. Absolwent będzie przygoto-
wany do realizacji różnorodnych zadań 
związanych z doborem pracowników, 
kierowaniem i wspomaganiem ich roz-
woju osobistego, organizacją i ewalu-
acją szkoleń pracowniczych. Absolwent 
będzie mógł podjąć pracę w instytucjach 
doradczych, diagnostycznych i szkole-
niowych oraz w działach personalnych 
organizacji gospodarczych.

4. DORADZTWO OSOBISTE 
– COACHING
Studia tego modułu przygotowują stu-
dentów do prowadzenia doradztwa w 
zakresie rozwoju osobistego w różnych 
dziedzinach, głównie w pracy zawodo-
wej i w czasie wolnym, do rozpoznawa-
nia potrzeb w tych obszarach, plano-
wania efektywnych i adekwatnych do 
potrzeb rozwiązań – szczególnie dla 
ludzi bardzo aktywnych zawodowo, jak 
również dla osób na emeryturze. Absol-
wenci tej specjalności będą przygoto-
wani do pracy w placówkach kultural-
no-oświatowych, w placówkach pobytu 
osób starszych, placówkach pomocy 
społecznej, w dużych zakładach pracy, 
korporacjach oraz stowarzyszeniach i 
fundacjach.

5. EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
Człowiek rozwija się i kształtuje przez 
całe życie, jednak największy wpływ na 
jego funkcjonowanie mają doświadcze-
nia z wczesnych lat dzieciństwa. Dlate-

go tak ważna jest dobrze wykwalifiko-
wana kadra pedagogów, zajmujących 
się pracą z dziećmi w przedszkolu. Stu-
dia tego modułu przygotują absolwen-
tów do pracy opiekuńczo-wychowaw-
czej i terapeutycznej z dziećmi w wieku 
przedszkolnym. Absolwent będzie wy-
posażony w wiedzę i umiejętności z za-
kresu pedagogiki, psychologii oraz dia-
gnozy i terapii pedagogicznej. Będzie 
również przygotowany do  zarządzania 
różnymi formami placówek wychowania 
przedszkolnego: przedszkole, punkt 
przedszkolny, zespoły przedszkolne. 
Nabyte kompetencje umożliwią również 
założenie własnej placówki wychowa-
nia przedszkolnego.

6. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja wczesnoszkolna następuje po 
edukacji przedszkolnej i podobnie jak 
ona przypada na okres kształtowania 
się całościowych struktur psychiki oraz 
osobowości dziecka w czasie, gdy jest 
ono bardzo elastyczne i podatne na od-
działywania wychowawcze. Głównym 
celem edukacji wczesnoszkolnej po-
winno być wspomaganie i stymulowa-
nie harmonijnego rozwoju osobowości 
dziecka poprzez zaspokajanie jego po-
trzeb rozwojowych oraz stwarzanie wa-
runków do rozwoju jego potencjalnych 
zdolności i zainteresowań, a także, co 
bardzo ważne, przygotowanie do na-
uki na wyższych szczeblach kształce-
nia. Absolwent tej specjalności będzie 
wyposażony w wiedzę i umiejętności 
umożliwiające mu skuteczne realizowa-
nie tych celów.

7. PROMOCJA ZDROWIA 
Z TERAPIĄ TAŃCEM
Studia tego modułu przygotują spe-
cjalistów w dziedzinie promowania 
zdrowia, upowszechniania zachowań 
prozdrowotnych, organizowania i aran-
żowania rozrywek dostosowanych do 
specyficznych potrzeb osób z różnych 

grup wiekowych, tworzenia warunków 
sprzyjających zdrowemu stylowi życia 
i prowadzenia edukacji zdrowotnej w 
różnych środowiskach. Absolwenci po-
dejmować mogą pracę w charakterze 
promotora/edukatora oraz animatora 
czasu wolnego w placówkach oświa-
towych, kulturalno-oświatowych i spor-
towo-rekreacyjnych, w placówkach po-
mocy społecznej, w placówkach służby 
zdrowia i administracji zdrowia, struk-
turach samorządów lokalnych oraz w 
organizacjach, stowarzyszeniach i fun-
dacjach działających na rzecz osób z 
problemami zdrowia, tj. przewlekle cho-
rych, uzależnionych, niepełnospraw-
nych i inwalidów oraz seniorów. Absol-
wenci mogą też starać się o pracę w 
przedstawicielstwach handlowych firm 
branży farmaceutycznej, medycznej, 
rehabilitacji i odnowy biologicznej.

Podczas studiów pedagogicznych stu-
denci zdobędą twarde i miękkie kwa-
lifikacje, aby wykonywać zadania na 
zróżnicowanych stanowiskach. Wybór 
specjalności podyktowany zaintereso-
waniami i predyspozycjami studenta 
oraz potrzebami społecznymi, w tym 
rynku pracy, stanowi przesłanki do po-
szukiwania miejsc pracy w publicznych 
służbach zatrudnienia (wojewódzkich i 
powiatowych urzędach pracy), centrach 
informacji zawodowej, akademickich 
biurach karier, ochotniczych hufcach 
pracy, agencjach zatrudnienia, insty-
tucjach dialogu społecznego na rynku 
pracy (np. w związkach zawodowych, 
organizacjach pracodawców, organiza-
cjach bezrobotnych, organizacjach po-
zarządowych), instytucjach partnerstwa 
lokalnego, niepublicznych placówkach 
doradztwa zawodowego, firmach do-
radztwa personalnego, firmach rekruta-
cyjnych, szkoleniowych czy outsourcin-
gowych, działach zarządzania zasobami 
ludzkimi (do spraw personalnych), pu-
blicznych i niepublicznych instytucjach 
oświatowych (np. przedszkola, szkoły, 
świetlice środowiskowe), instytucjach 
kulturalno-oświatowych i sportowo-re-
kreacyjnych, w placówkach pomocy 
społecznej, placówkach służby zdrowia 
i administracji zdrowia, w organizacjach 
pozarządowych. 
Absolwenci będą też przygotowani do 
tworzenia nowych miejsc pracy oraz do 
samozatrudnienia.

Jakość kształcenia, wielopłaszczyzno-
wość, interdyscyplinarność, możliwość 
uzyskania tzw. twardych i miękkich 
kwalifikacji, a przede wszystkim rze-
czywisty wpływ studenta na przebieg 
procesu kształcenia - to wystarczające 
powody, aby wybrać kierunek „pedago-
gika” właśnie w WSG. 

Alicja Kozubska
Kierownik Zakładu Nauk o Rodzinie
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W tym roku akademickim na kierun-
ku „mechatronika” WSG wprowadzo-
ne zostały dwie nowe specjalności: 
„Budowa i eksploatacja pojazdów 
trakcyjnych” oraz „Systemy energii 
odnawialnej”. Obydwie finansowane
są z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki. 
O tym, jak studiuje się na tym nie-
codziennym kierunku, rozmawiamy 

z DARIUSZEM PIÓRKIEM, studentem I 
roku mechatroniki, specjalność „Systemy 
energii odnawialnej”.

- Nie żałuje Pan podjętej rok temu decyzji 
o studiach na mechatronice?
- Wręcz przeciwnie, upewniłem się, że 
podjąłem dobrą decyzję. W odróżnieniu 
od wielu moich kolegów mam już pewne 
doświadczenie zawodowe, dlatego łatwiej 
jest mi ocenić ogromną przydatność tych 
studiów, ich praktyczny wymiar.

- A dlaczego wybrał Pan „Systemy energii 
odnawialnej”?
- Stwierdziłem, że mają większą przy-
szłość niż pozostałe specjalności. Nie bez 
znaczenia był również fakt, że są to studia 
bezpłatne. 

- Podobno zajęcia odbywają się głównie 
w laboratoriach?
- Na I roku jest pół na pół zajęć teoretycz-
nych i praktycznych. Obowiązuje nas, jak 
na wszystkich innych kierunkach, blok 
przedmiotów ogólnych, takich jak: psy-
chologia, języki obce… Przeglądałem 
program drugiego i trzeciego roku, tam 
zajęć laboratoryjnych i ćwiczeń jest rze-
czywiście dużo więcej.

- Zajęcia laboratoryjne to zapewne coś 
bardzo skomplikowanego…
- Zaczynaliśmy od prostej „laborki” z fizyki,
robiliśmy ćwiczenia z prądem elektrycz-
nym, badaliśmy, kiedy dioda świeci lub 
nie, jak się zmienia… W tej chwili uczymy 
się programować w języku C, potem bę-
dzie programowanie urządzeń aparatury 
kontrolno-pomiarowej.

- Dla laika brzmi to bardzo tajemniczo…
- Już w samej nazwie „mechatronika” tkwi 
jakaś magia. Tak naprawdę jest to połą-
czenie bardzo wielu dziedzin: mechani-
ki, informatyki, automatyki, elektroniki, 
elektryki. O tym, jak bardzo jest to po-
trzebne, widać na przykładzie samocho-
du. Porównajmy modele sprzed 30 lat z 
obecnymi. Te ostatnie mogłyby, prawdę 
mówiąc, obejść się bez kierowcy. Kiedyś 
składano samochody ręcznie, potem pół-
automatycznie, teraz w zasadzie zajmują 
się tym roboty. A roboty trzeba zaprojek-
tować, wykonać z odpowiednich materia-
łów, a następnie zaprogramować. To jest 

właśnie mechatronika – powiązanie wielu 
dziedzin technicznych w jedno w jakimś 
konkretnym celu. 

- Co Panu najbardziej odpowiada na stu-
diach?
- Przedmioty, na których można zdobyć 
wiedzę praktyczną. To, co można bezpo-
średnio zastosować w przemyśle. Po to tu 
głównie przyszedłem. 

- Wspomniał Pan o doświadczeniu zawo-
dowym…
- Pracuję w Bydgoskich Zakładach Che-
micznych ZACHEM. Jestem sterowni-
kiem procesu chemicznego. Po studiach 
nie będę musiał zmieniać branży, bo firma
może znaleźć dla mnie odpowiednie za-
trudnienie. Jest to branża chemiczna, ale 
wykorzystująca bardzo dużo urządzeń 
zawierających pierwiastek mechatroniki 
– aparatura kontrolno-pomiarowa, zespo-
ły urządzeń, wykonujące określone zada-
nia. Są to małe urządzenia, które mają w 
sobie wszystko do samodzielnego działa-
nia. 
Jest np. urządzenie, które ma za zada-
nie pilnowanie odpowiedniej tempera-
tury. Kiedyś chodziło się z termometrem 
w ręku i kręciło zaworami, żeby obniżyć 
lub podnieść temperaturę. Potem wpro-
wadzono zawory automatyczne, a w tej 
chwili mamy wielkie urządzenie, nazwijmy 
to chłodnią lub chłodziarką, które ma swój 
system sterowania i działa niezależnie.

- Studia na mechatronice z założenia 
mają być ściśle powiązane z przemysłem 
i w ogóle z gospodarką…
- Wielu naszych wykładowców to wysokiej 
klasy specjaliści, wywodzący się z branży 
przemysłowej. Poza tym Uczelnia koope-
ruje z liczącymi się przedsiębiorstwami 
takimi jak: Pojazdy Szynowe PESA Byd-
goszcz, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 
w Bydgoszczy, Belma Accessories Sys-
tems, Zakłady Mechaniczno-Antykoro-

zyjne Metalko, Slican, PRETTL 
Molding Automotive Polska oraz 
Wojskowy Instytut Techniczny 
Uzbrojenia w Zielonce. W pro-
gramie mamy obowiązkowe 

praktyki, które też będziemy odbywali w 
konkretnych przedsiębiorstwach. 

- Poza studiami ma Pan pracę zawodową 
i życie rodzinne. Daje się je pogodzić?
- Studiuję w trybie wieczorowym (zajęcia 
są codziennie poza weekendami), więc 
musiałem sobie co nieco poprzestawiać 
w życiu. Na pewno bez pomocy kolegów 
z pracy i rodziny byłoby mi trudno. Pra-
cuję na zmiany, gdy trzeba, koledzy za-
mieniają się ze mną. A i rodzina patrzy 
wyrozumiale. W sumie chodzi tylko o 3,5 
roku…

- Jak dziś Pan ocenia swoje studia?
- Minęło już półtora semestru, a ja ciągle 
jestem w głębokim szoku, ponieważ po 
dosyć długiej przerwie wróciłem do nauki. 
Tym bardziej doceniam wspaniałą atmos-
ferę na roku. Moi koledzy, trochę ode mnie 
młodsi, starają się pomóc mi w przedmio-
tach teoretycznych. Ja z kolei, ze względu 
na swoje doświadczenie, pomagam im w 
praktycznych zajęciach. Jest bardzo kole-
żeńska atmosfera. 
Jak już powiedziałem, wiem, że dokona-
łem właściwego wyboru. Moi koledzy też 
są tego zdania i chcą wiązać z mechatro-
niką swoją przyszłość. Na początku byli 
wśród nas i tacy, których skusił tylko i 
wyłącznie aspekt finansowy studiów, tzn.
to, że są bezpłatne. Ale oni już się wykru-
szyli.

- A poleciłby Pan innym mechatronikę?
- Oczywiście, ale uprzedziłbym, że to 
nie najłatwiejszy kierunek, że trzeba 
przysiąść do nauki, zwłaszcza że wy-
kładowcy są wymagający. Ale jest coś za 
coś. Zdobywamy ogromny zasób wiedzy 
z wielu dziedzin, co na pewno będzie pro-
centowało w późniejszej pracy. A poza 
tym, gdy się pokona pewne trudności, na-
uka naprawdę staje się przyjemnością.

Rozmawiała: Elżbieta Szajkiewicz
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Prekursorem aplikacyjnego wykorzysta-
nia dorobku nauki był niewątpliwie Archi-
medes z Syrakuz  (287-212 p.n.e.). Ów 
wszechstronny uczony stworzył podsta-
wowe prawa statyki i hydrostatyki, rachu-
nek całkowy, był także autorem pracy o 
przekrojach stożków i powierzchni kół, 
odkrył liczbę π (ok. 3,14), wynalazł rów-
nież śrubę wodną i młyn wodny.
Na początku XX w. naukowcy byli prze-
konani, że wszystkie znaczące prawa 
zostały już sformułowane, a odkrycia 
naukowe dokonane. W rezultacie nauka 
zaczęła oddalać się od praktyki i zaczęła 
żyć własnym życiem. Obecnie obserwu-
jemy nieprawdopodobne tempo powsta-
wania nowych produktów, które z kolei 
bardzo szybko starzeją się i wychodzą 
z użycia. O sukcesie rynkowym – także 
w dziedzinie badawczo-rozwojowej – de-
cyduje zdolność dostrzegania zjawisk i 
potrzeb społecznych, których jeszcze nie 
widzi konkurencja lub które nawet nie ist-
nieją. Rozwiązań zdecydowanie innowa-
cyjnych.
Twórcze pomysły mogą być dziełem nie 
tylko jednostek kreatywnych, ale - jak twier-
dzi P. Kotler, guru marketingu – również 
zwykłych ludzi, którzy stosują kreatywne 
techniki, takie jak myślenie „lateralne”, 
burza mózgów, mapowanie procesu my-
ślowego (mind-mapping), tworzenie listy 
atrybutów, analiza morfologiczna oraz 
inne. Z kolei osoby potencjalnie kreatyw-
ne często nie podejmują działań z powodu 
samoograniczeń: strachu przed porażką, 
obawy przed ośmieszeniem czy krytyką, 
strachu przed wyjściem poza rutynowy 
schemat, niechęci do podejmowania ry-
zyka i braku odwagi. Warto wspierać kre-
atywność poprzez otwartość i tolerancję, 
doskonalenie umiejętności przyjmowania 
krytyki, a także dostrzegania problemów. 
Warto pobudzać wrażliwość na pojawiają-
ce się problemy, promować elastyczność 
i oryginalność w działaniu, zachęcać do 
odwagi w preferowaniu oryginalnych po-
mysłów i do podejmowania ryzyka, pobu-
dzać ciekawość i inicjatywę.
Tyle teorii. Co aplikacyjność ma wspól-
nego ze studentami WSG w Bydgosz-
czy? Kilka tygodni temu nasza Uczelnia 
otrzymała dofinansowanie projektu, któ-

rego głównym celem jest promocja oraz 
rozwój aplikacyjności prac naukowych i 
dyplomowych wśród uczelni wyższych 
regionu oraz przedsiębiorstw, połączona 
z organizacją staży dla kadry naukowej 
w przedsiębiorstwach, a dla pracowników 
przedsiębiorstw - w WSG, szkoleniem pra-
cowników naukowych oraz pracowników 
przedsiębiorstw w obszarze B+R (Badania 
+ Rozwój), specjalistycznym doradztwem i 
seminariami dla pracowników naukowych i 
studentów WSG.
Jako koordynator ds. wdrażania systemu 
aplikacyjności prac dyplomowych mam za 
zadanie przybliżanie zagadnienia wśród 
kadry naukowo-dydaktycznej oraz studen-
tów naszej Uczelni. Obecnie trwają rozmo-
wy z promotorami i opiekunami prac dyplo-
mowych. Po drugiej stronie rozmawiamy 
także z przedsiębiorcami, zainteresowany-
mi pracami badawczo-rozwojowymi, które 
w ramach swoich prac dyplomowych mieli-
by wykonywać nasi studenci (pod czujnym 
okiem swoich tutorów).
Aplikacyjność jest bardzo bliskim mi za-
gadnieniem. W 2004 roku, kiedy tworzy-
łam własną pracę magisterską, dotyczącą 
oceny płynności i wypłacalności przedsię-
biorstwa turystycznego, byłam dumna, że 
rozdział poświęcony badaniom mogłam 
realizować na podstawie prawdziwych 
danych pewnego przedsiębiorstwa tury-

stycznego. Jako że oficjalnie udało 
mi się pozyskać od zarządu spra-
wozdawczość finansową za okres 
pięciu lat, uwierzyłam, że ten sam 
zarząd będzie zainteresowany wy-
nikami moich badań, lub choćby wykorzy-
staniem samodzielnie przygotowanego 
przeze mnie komputerowego arkusza bi-
lansu (dotychczasowe sporządzane były w 
wersji papierowej). Nic bardziej mylnego. 
Gdy pojawiłam się w siedzibie firmy z moją 
pracą, obronioną na ocenę bardzo dobrą 
(sic!), nikt nie okazał zainteresowania. 
I teraz, po prawie 6 latach, mam możli-
wość przekonania sektora MŚP (małych 
i średnich przedsiębiorstw) do tego, aby 
zlecano naszym studentom tematy prac, 
i tym samym badań. Można się zastano-
wić, jaka z tego korzyść dla studenta? Czy 
przypadkiem przedsiębiorstwo nie zechce 
wykorzystać najemników do wykonania 
„czarnej roboty”? Nic bardziej mylnego. 
Dzięki temu, że część pracy dyplomowej 
będzie miała charakter aplikacyjny, stu-
dent – poza odczuciem satysfakcji - bę-
dzie mógł, starając się o zatrudnienie, wy-
kazywać w CV i liście motywacyjnym, że 
był na tyle dobry, że zlecono mu wykona-
nie badań. Prawdziwa firma i prawdziwe 
badania. Jeśli student odniesie sukces, 
być może inna firma złoży zamówienie 
na wykonanie dla niej podobnych badań. 
Stąd już niedaleka droga do….przed-
siębiorczości, tzw. firm odpryskowych (z 
ang. spin-off lub spin-out). Ale o tym w 
następnym artykule…

Agnieszka Walczak-Beszczyńska
Koordynator ds. wdrażania systemu 

APLIKACYJNOŚĆ
czyli praktyczna użyteczność nauki

Metody Inżynierskie w Zarządzaniu
To temat I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, zorganizowanej w majuprzez Wy-
dział Zarządzania i Inżynierii Produkcji w Malborku Wyższej Szkoły Gospodarki w 
Bydgoszczy. 
W trakcie dwudniowych obrad wygłoszono około 40 referatów w 6 sekcjach tematycz-
nych: Nowoczesne techniki zarządzania w produkcji, Zarządzanie zasobami ludzkimi 
w efektywności produkcji, Zarządzanie w procesach zaopatrzeniowych, Zarządzanie 
finansami w przedsiębiorstwie, Zarządzanie w procesach dystrybucyjnych, Zarządza-
nie w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych. 
W malborskiej konferencji wzięli udział naukowcy z następujących uczelni: Zachod-
niopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,   Akademia Wychowania Fi-
zycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Politechnika Koszalińska, 
Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i 
Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wyższa 
Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie, Akademia Morska w Gdyni. 
Obecnie przygotowywana jest pokonferencyjna publikacja w formie monografii, za-
wierająca wszystkie poruszane podczas obrad tematy. 

Tomasz Kozłowski
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W styczniu 2010 roku w siedzibie Cen-
trum Edukacyjnego TECHNIK odbyła się 
inauguracja działalności Zamiejscowego 
Ośrodka Dydaktycznego w Słupsku Wyż-
szej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 
utworzonego na mocy decyzji Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oznacza 
to możliwość kształcenia studentów na 
kierunku „turystyka i rekreacja” studiów  
I stopnia i umocnienie rozpoczętej w 2006 
roku współpracy z WSG.
Dla samego Centrum Edukacji TECHNIK, 
utworzonego w 1999 roku, jest to kolejny 
etap dynamicznego rozwoju na lokalnym 
rynku edukacyjnym. Początkowo mieściło 
się w nim Technikum Drzewne i Liceum 
Ogólnokształcące, trzy lata później zało-
życiele Centrum - Henryk Szyc i Bogdan 
Musznicki powołali Ośrodek Kształcenia 
Ustawicznego (do dziś z ponad 80 form 
szkolenia i doskonalenia zawodowego 
skorzystało 2000 słuchaczy). W 2006 
roku utworzono Centrum Doskonalenia 
i Kształcenia Kadr TECHNIK, wspierają-
ce rozwój zawodowy nauczycieli z woje-
wództwa pomorskiego i zachodniopomor-
skiego. W 2009 roku powstało Centrum 
Egzaminacyjne ECDL (Europejski Certy-
fikat Umiejętności Komputerowych - Eu-
ropean Computer Driving Licence).
Współpraca z WSG obejmuje organizację 
studiów podyplomowych, specjalistycz-
nych szkoleń, kursów i certyfikacji, wspól-
ną działalność dydaktyczną, wymianę 
kadry oraz opracowanie i wdrażanie 
projektów szkoleniowych. W ciągu 4 lat 
na zakończonych 18 kierunkach studiów 
podyplomowych dodatkowe kwalifikacje
uzyskało 200 absolwentów. 
Pierwsza oferta studiów podyplomowych 
skierowana była do nauczycieli, chcą-
cych uzyskać kwalifikacje do nauczania

dodatkowego przedmiotu. Początkowo 
grupa słuchaczy liczyła 30 osób na trzech 
kierunkach: wychowanie do życia w rodzi-
nie, wiedza o społeczeństwie i edukacja 
europejska oraz technika i wychowanie 
komunikacyjne.
Zainteresowanie studiami podyplomowy-
mi jako formą zdobycia dodatkowych kwa-
lifikacji najbardziej widoczne było wśród
pracowników placówek oświatowych. 
Rozszerzono zatem ofertę dla nauczycieli 
o kolejne studia kwalifikacyjne, dzięki cze-
mu systematycznie rosło zainteresowanie 
placówką. Jednocześnie wprowadzone 
zostały kierunki studiów podyplomowych, 
skierowane do kadry administracyjnej i 
menedżerskiej przedsiębiorstw państwo-
wych oraz firm prywatnych.
Obecnie ofertę Regionalnego Ośrodka 
Edukacyjnego WSG w Słupsku tworzy 
35 kierunków studiów podyplomowych: 
nauczycielskich, biznesowych, europej-
skich, ekonomicznych i z zakresu za-
rządzania. W semestrze zimowym roku 
akademickiego 2009/2010 liczba słucha-
czy przekroczyła 240 osób na 21 realizo-
wanych kierunkach studiów. Liczebność 
grup zróżnicowana jest specyfiką stu-
diów. Umożliwia to lepszy kontakt z wy-
kładowcami oraz indywidualne podejście 
do słuchaczy.
W marcu tego roku odbyło się kolejne roz-
danie świadectw ukończenia studiów po-
dyplomowych WSG. Dokumenty odebrali 
słuchacze kierunków nauczycielskich, ad-
ministracyjnych, specjalistycznych oraz 
bezpłatnych studiów podyplomowych, 
współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Intensywny rozwój Uczelni oraz szeroka 
oferta edukacyjna tworzą jakość, która 
wpływa na duże zainteresowanie studia-
mi podyplomowymi oraz stawia słupską 
placówkę na czele dynamicznie rozwijają-
cych się regionalnych ośrodków Wyższej 
Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Henryk Szyc
Dyrektor ZOD w Słupsku

 autor zdjęć: Kazimierz Duda

WIEDZA
UMIEJĘTNOŚCI
KWALIFIKACJE

MISTRZ
WIEDZY 
HOTELARSKIEJ    
WSG była fundatorem jednej z nagród 
III Wojewódzkiego Konkursu dla Szkół 
Ponadgimnazjalnych „Mistrz Wiedzy 
Hotelarskiej”, zorganizowanego przez 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Słupsku.
Celem przedsięwzięcia jest pobudzenie 
ambicji i doskonalenie umiejętności za-
wodowych przyszłych hotelarzy, stwo-
rzenie możliwości właściwego współza-
wodnictwa między uczniami, wymiana 
doświadczeń i nawiązanie współpracy 
między szkołami, kształcącymi w zawo-
dzie technik hotelarstwa.
W konkursie wzięli udział reprezentanci 
10 szkół z Gdańska, Gdyni, Wejherowa, 
Kwidzyna, Ustki, Kłanina, Malborka, So-
potu i Słupska, którzy po teście z zakresu 
przedmiotów zawodowych konkurowali 
w jak najlepszej obsłudze konsumenta, 
obsłudze trudnego gościa w recepcji 
oraz w obsłudze w języku obcym.
I miejsce i tytuł Mistrza Wiedzy Hote-
larskiej zdobyła Justyna Grzywacz z 
Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelar-
skich w Gdańsku, która odebrała indeks 
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgosz-
czy.
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Nie budzi wątpliwości, że w społeczeń-
stwie, w którym informacja stała się to-
warem największego popytu, napływa-
jące zewsząd pytania o Unię Europejską 
i jej funkcjonowanie, to codzienność. 
Poszukiwaczom informacji europejskiej 
oraz tym, których jak dotąd informacja 
ta omijała, w regionie kujawsko-pomor-
skim z otwartymi ramionami wychodzą 
naprzeciw Punkty Informacyjne Europe 
Direct-Bydgoszcz i Europe Direct-Ino-
wrocław. 

CO PO EUROPEJSKU PISZCZY 
W BYDGOSZCZY?
Wśród inicjatyw ośrodka ED-Bydgoszcz 
zaplanowanych na 2010 rok znalazły się 
przede wszystkim działania skierowane 
do młodzieży szkolnej, nauczycieli, stu-
dentów oraz osób niepełnosprawnych. 
Już w marcu, z powodzeniem udało się 
zorganizować „Warsztaty europejskie 
– Trzy kroki do kariery”. Uczestnicy im-
prezy mieli szansę w interesujący i efek-
tywny sposób nabyć takie umiejętności, 
jak tworzenie europejskiego CV i innych 
dokumentów w ramach Europassa, mo-
gli zagłębić się w tematykę grantów, 
wolontariatu, praktyk czy staży europej-
skich, jak też zapoznać się z rzetelnymi 
informacjami w zakresie Europejskich 
Służb Zatrudnienia i funkcjonowania w 
ramach rynków pracy UE. 

ED-Bydgoszcz angażuje się również w 
szkolenia i warsztaty ukierunkowane 
na rozwój przedsiębiorczości w regio-
nie Pomorza i Kujaw. Równolegle po-
dejmuje akcje promujące pozycję Unii 
Europejskiej na arenie międzynarodo-
wej oraz Polski w Europie. W ramach 
partnerskich działań z Portalem Spraw 
Zagranicznych w tym roku rangę akcji 
ogólnopolskiej przyjmie II edycja kon-
kursu organizowanego przez ED-Byd-
goszcz na najlepszą pracę magisterską 
i licencjacką z zakresu współczesnych 
stosunków międzynarodowych UE. W 
przedsięwzięciach bydgoskiego ośrod-
ka znalazło się także miejsce na euro-
pejski wolontariat i możliwość uczestni-
czenia w misjach międzynarodowych. 
Dla osób ciekawych realiów życia na 
tak egzotycznych kontynentach, jak 
Afryka czy Azja, zorganizowane zosta-
ło seminarium dotyczące misji humani-
tarnych UE w świecie. W europejskim 
kalendarzu ED szczególne miejsce za-
jęły majowe obchody Dnia Europy. Na 
tę imprezę, skierowaną do najszerszej 
grupy odbiorców (szczególnie jednak 
młodzieży gimnazjalnej i ponadgim-
nazjalnej, studentów oraz nauczycie-
li), złożył się barwny zestaw akcji – od 
zabaw i konkursów edukacyjnych pro-
pagujących wiedzę europejską, przez 

wykłady i pikniki europejskie, po wszel-
kiego rodzaju konsultacje i porady z za-
kresu funkcjonowania UE. 
W Europejskim Roku Walki z Ubóstwem 
i Wykluczeniem Społecznym ED-Byd-
goszcz w sposób szczególny swoim 
zainteresowaniem obejmuje osoby 
niepełnosprawne w naszym regionie, 
organizując wraz z ED-Inowrocław i 
Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy 
„Flandria” IX Międzynarodową Sparta-
kiadę Osób Niepełnosprawnych. W ra-
mach Spartakiady zmagać się będą za-
wodnicy z Domów Pomocy Społecznej 
oraz Środowiskowych Domów Pomocy 
Społecznej z naszego województwa, 
jak też uczestnicy warsztatów terapii 
zajęciowej.

 Kalendarz ośrodka ED-Byd-
goszcz bogaty jest w stałe przedsię-
wzięcia, które już w poprzednich latach 
odniosły znaczące sukcesy. Małym i 
średnim przedsiębiorstwom, jednost-
kom samorządu terytorialnego, działa-
czom organizacji pozarządowych czy 
osobom noszącym się z zamiarem 
rozpoczęcia własnej działalności go-
spodarczej z pomocną dłonią wycho-
dzi (a właściwie dwa razy w miesiącu 
oczekuje ich podczas swoich dyżurów) 
specjalista do spraw funduszy unijnych. 
Pomaga on zarówno w doborze odpo-
wiedniego programu i priorytetu, jak też 
w przygotowaniu niezbędnej dokumen-
tacji projektowej czy wreszcie wskazuje 
wymagane procedury, by jak najefek-
tywniej starać się o oferowane fundu-
sze. Co miesiąc do dyspozycji osób, 
zainteresowanych budowaniem kariery 
i aktywnym szukaniem pracy na rynku 
europejskim czy też chcących studio-
wać, odbywać praktyki i staże w UE 
oraz pozyskiwać stypendia na ten cel, 
pozostaje doradca zawodowy, pełniący 
swoje dyżury w ramach stałych działań 
punktu ED-Bydgoszcz. 

Poważnym przedsięwzięciem będą tak-
że spotkania młodzieży licealnej, która 
tworzyć będzie Młodzieżowy Parlament 
Europejski (MPE). Spotkania MPE 
przybierać będą postać merytorycznych 
dyskusji w zakresie sytuacji społeczno-
-ekonomicznej w UE, ochrony klimatu, 
zasad zrównoważonego rozwoju, wi-
zerunku UE w świecie, procedur de-
cyzyjnych w UE, członkostwa Polski w 
UE widzianej z perspektywy osób peł-
no- jak i niepełnosprawnych czy zmian 
wprowadzonych Traktatem Lizbońskim. 
Członkowie MPE wykazywać się będą 
mogli również aktywnością we współ-
organizowaniu wraz z ED-Bydgoszcz 
imprez europejskich oraz w realizacji 
własnych przedsięwzięć, jak tworzenie 
Rad Praw Ucznia w bydgoskich szko-

łach. Nowością wśród zaplanowa-
nych w 2010 roku stałych działań 
ośrodka ED w Bydgoszczy jest 
interaktywna zakładka na coraz 
bardziej rozbudowanej stronie in-
ternetowej ED-Bydgoszcz – „Ekokącik”, 
poświęcona ochronie naszej planety.

 Aktywność ED-Bydgoszcz 
przejawia się także w działalności 
wydawniczej. Solidny jej filar stano-
wi cykl wydawniczy „Studia i analizy 
europejskie”, którego celem jest pre-
zentowanie różnych aspektów UE, a 
zwłaszcza procedur i mechanizmów jej 
funkcjonowania, instrumentów praw-
nych i instytucjonalnych, jak też spo-
łeczno-ekonomicznego wymiaru inte-
gracji europejskiej, z uwzględnieniem 
udziału Polski w tych procesach i struk-
turach. W 2010 roku wydany zostanie 
Nr 5 Studiów, który skupi się na zagad-
nieniach związanych z Europejskim 
Rokiem Walki z Ubóstwem i Wyklucze-
niem Społecznym, oraz Nr 6, poświęco-
ny priorytetom komunikacyjnym Komisji 
Europejskiej wyznaczonym na ten rok. 
We współpracy z ośrodkiem ED-Ino-
wrocław przygotowana zostanie bro-
szura „Zadbaj o Europę – Ty też masz 
wpływ na zmiany klimatu”, dzięki której 
wszyscy obywatele województwa będą 
mieli możliwość zapoznania się z po-
dejściem Unii do zagadnień klimatycz-
nych, jak też informacjami o wpływie 
klimatu na nasze życie czy odwrotnie 
– jak to my wpływamy na klimat. Naj-
aktywniejszy kanał najbardziej zaktu-
alizowanych wiadomości europejskich 
stanowią jednak „Informatory Europe 
Direct-Bydgoszcz” oraz „Newslettery 
do mediów”, opracowywane regularnie 
przez bydgoski ośrodek i wysyłane dro-
gą elektroniczną.

 Elementem towarzyszącym 
przedsięwzięciom ED-Bydgoszcz w cią-
gu całego roku jest również przeprowa-
dzanie badań i sondaży, które pomogą 
zweryfikować poziom wiedzy i świado-
mości oraz poznać zarówno zaintere-
sowania, jak też potrzeby europejskich 
mieszkańców regionu kujawsko-pomor-
skiego.

Joanna Wójtowicz

Halo, Europa?
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Podsumowanie działalności i plany na 
przyszłość. Życzenia i gratulacje, m.in. 
dla rektora WSG, prof. dr. Kazimierza 
Marciniaka z okazji jubileuszu 50 lat pra-
cy dydaktycznej i 70. urodzin, a także 
dla prof. dr hab. Magdaleny Osińskiej i  
prof. dr. hab. inż. Piotra Palicha, którzy 
otrzymali nominacje profesorskie oraz dla 
wyróżnionych przez władze Uczelni: Alicji 
Kozubskiej, Radosława Ratajczaka oraz 
Pawła Hryncewicza. Ponadto wykład ks. 
Kazimierza Sowy na temat „Ucz się, jak 
być szczęśliwym”. I orszak królowej Ja-
dwigi, kolacja urodzinowa przy muzyce, 
prezentacja studenckich kół naukowych 
i kół zainteresowań WSG. I msza święta 
za pracowników i studentów. Wszystko to 
złożyło się na doroczne Święto Uczelni, 
która wkroczyła w 12. rok działalności. 

nasze 11. urodziny
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Wiele zmian zachodzi ostatnio w branży 
szkoleń kierowców, głównie za sprawą 
nowelizacji prawa, rosnącej konkurencji i 
nowych technologii. Kierowcy, prowadzą-
cy zawodowo samochody ciężarowe lub 
autobusy, są zobowiązani do czasochłon-
nej edukacji w zakresie kwalifikacji wstęp-
nej oraz szkoleń okresowych. To z myślą 
o nich i ich pracodawcach opracowywane 
są nowoczesne metody szkoleń oszczę-
dzające czas.
Jednym z przejawów wyjścia naprzeciw 
oczekiwaniom kandydatów do zawodu w 
transporcie drogowym jest projekt „Kie-
rowca zawodowy – odpowiedź na zapo-
trzebowanie rynku pracy”, współfinanso-
wany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Działania 8.1. Uczelnia, będąca 
w ramach projektu partnerem Fundacji 
Akademia Transportu, podjęła wyzwanie 
wdrożenia nowatorskiego trenażera do 
celów szkoleniowych. Podobnych urzą-
dzeń jest zaledwie kilka na terenie kraju. 

Symulator jazdy samochodem ciężaro-
wym i autobusem jest nie tylko świetnym 
urządzeniem do szkoleń kierowców. To 
także, a może przede wszystkim, for-
poczta zmiany myślenia o szkoleniach 
oraz nowe spojrzenie na branżę pod 
kątem prowadzonej działalności gospo-
darczej. Dzięki symulatorowi unika się 
inwestycji w infrastrukturę specjalnego 
toru, w samochody, ubezpieczenia, pali-
wo oraz oszczędza czas. Symulator jest 
bardzo wszechstronnym urządzeniem, 
umożliwiającym poznanie specyfiki jaz-
dy w zróżnicowanych warunkach. Baza 
danych zawiera drogi w obszarze nieza-
budowanym, ruchu miejskim, na autostra-
dzie i w terenie górzystym. Przewidziane 
zostały rozmaite skrzyżowania, wznie-
sienia i spadki, lasy, wjazdy i wyjazdy z 
autostrady oraz utrudnienia drogowe w 
postaci na przykład prac remontowych. 
Ruch drogowy obejmuje 30 użytkowni-
ków ruchu o sztucznej inteligencji, którzy 
mogą jednocześnie pojawiać się w polu 
widzenia. Użytkownicy ci reagują inte-

raktywnie na zachowanie kierowcy. 
Oprogramowanie będące integralną 
częścią symulatora pozwala na wy-
krywanie i wskazywanie osobie kie-
rującej możliwych kolizji. 
Zestawy ćwiczeń obejmują wszyst-
kie aspekty kształcenia. Między in-
nymi: zatrzymanie z hamowaniem 
awaryjnym, poślizg podczas jazdy i 
hamowania, ominięcie przeszkody, 
jazdę ekonomiczną i ćwiczenia ma-
newrowania pojazdem. Dynamika 
jazdy jest symulowana stosownie do 
danych charakterystycznych dla sy-
mulowanego pojazdu - mocy, masy 
pojazdu, oporu wiatru, oporu tocze-
nia, szybkości maksymalnej, mak-
symalnego przyspieszenia. Dzięki 
zaawansowanemu oprogramowaniu 
system doskonale oddaje odczucia 
prawdziwej jazdy, łącznie z przecią-
żeniami związanymi z przyspiesze-
niem i hamowaniem oraz przechyła-
mi i nierównościami.
Poza szkoleniami zawodowymi sy-
mulator oraz jego oprogramowanie 
znajdują przeznaczenie w bada-
niach realizowanych przez zespo-
ły Katedry Transportu, Spedycji i 
Logistyki nad warunkami miejsca 
pracy kierowcy i bezpieczeństwem 
przewozów. Podatne środowisko badań 
udostępnia samo urządzenie poprzez 
możliwość generowania powtórek, dzię-
ki którym dokładnie można przeanalizo-
wać przebieg jazdy. Do dyspozycji jest 
nie tylko podgląd pracy kierowcy z jego 
perspektywy, ale także perspektywa pta-
sia polegająca na ustawieniu obiektywu 
nad filmowanym pojazdem. Trenażer jest 
również przedmiotem analiz studentów 
specjalności „transport, spedycja, logisty-
ka” (tsl) prowadzonej na kierunku „ekono-
mia”. Dla każdego momentu jazdy można 
odczytać - w formie diagramów oraz tabel 
- najważniejsze parametry pracy symulo-
wanego pojazdu wpływające na ekonomi-
kę jazdy. Nic, tylko próbować…
  Paweł Tura

SYMULATOR JAZDY

Prawie dwa lata trwały przygotowania 
do uruchomienia platformy Studenckich 
Zeszytów Naukowych „E-debiuty”, która 
z założenia jest działaniem przestrzeni 
akademickiej pracy twórczej. Zasadni-
czym celem projektu jest przygotowanie 
elektronicznej wersji zeszytów nauko-
wych, ukazujących się w formie półrocz-
nika, oraz wersji papierowej ukazującej 
się w formie rocznika, przeznaczonych 
do publikacji artykułów napisanych przez 
studentów i doktorantów. Główną grupę 
docelową stanowić będą studenci uczelni 
wyższych województwa kujawsko-pomor-
skiego. 
Udostępnienie platformy wymiany infor-

macji o charakterze naukowym to ważny 
element rozpowszechniania i promocji ba-
dań oraz nauki, ze szczególnym uwzględ-
nieniem aktywności studenckiej, w tym 
kół naukowych. Stała możliwość publiko-
wania przyczyni się do zlikwidowania ba-
rier dostępu do form publikacji w ich kla-
sycznym kształcie oraz, dzięki fachowej 
pracy redakcyjnej, umożliwi podniesienie 
jakości prac naukowych. Celowość dzia-
łań wynika również z konieczności kształ-
cenia nowych kadr naukowych regionu. 
Ze względu na swój innowacyjny charak-
ter inicjatywa tego typu wpływa na po-
pularyzację nowych metod kształcenia, 
opartych na formach nauki zdalnej. Mowa 
tu o wsparciu b-learningu oraz stworzeniu 
bazy materiałów dydaktycznych dla e-le-
arningu. Odzwierciedleniem tego będzie 
poprawa jakości kształcenia poprzez uła-

twienie dostępu do treści naukowych oraz 
wsparcie idei równego dostępu do infor-
macji. Warto podkreślić, że ogromnym 
plusem projektu jest fakt, że inicjatywa 
ta powstała w środowisku studenckim i 
wynika z potrzeb tej właśnie grupy spo-
łecznej. 
W pierwszym etapie projekt skierowany 
jest do studentów WSG, w drugim - do 
studentów i doktorantów uczelni z wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego. Na-
stępnie (od numeru 3) projekt będzie miał 
charakter ogólnopolski. 
Licząc, że inicjatywa wyda się Państwu 
interesująca, czekamy na wszelkie oferty 
współpracy z myślą o rozwoju Studenc-
kich Zeszytów Naukowych E-debiuty.

Mariusz Barczak
Piotr Szymański

www.e-debiuty.byd.pl 

E-debiuty
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Kotlina Danakilska, położona w północ-
no wschodniej Etiopii, to najbardziej 
gorące miejsce na Ziemi, gdzie średnia 
roczna temperatura wynosi aż + 34oC. 
Latem temperatury zawsze przekraczają 
+50oC, zimą są też bardzo wysokie - w 
styczniu tego roku termometry wskazy-
wały ponad 40oC. Kotlina jest obszarem 
pustynnym, leżącym w depresji, o śred-
niej 130 m p.p.m. (najniżej położona de-
presja w Afryce to Jezioro Asal w Dżibuti 
- 157 m p.p.m.). 
Region uważany jest, oczywiście poza 
pokrytymi lodem obszarami polarnymi, 
za najmniej przyjazny człowiekowi na 
całym świecie. Jest niezamieszkały, je-
dynie na obrzeżach znajdują się nielicz-
ne wioski tutejszych koczowników - Afa-
rów. Z punktu widzenia geologicznego i 
geograficznego to jedno z najbardziej fa-
scynujących miejsc na świecie. Dlatego 
postanowiłem dotrzeć tam na początku 
tego roku. 
Kotlina Danakilska to także miejsce 

szczególnie gorące, ale z innego niż 
temperatura powodu. Region jest w rę-
kach liczącej ponad milion osób społecz-
ności Afarów, która zamieszkuje oprócz 
tej części Etiopii także sąsiednie obszary 
Erytrei i Dżibuti. Jest to lud niezbyt przy-
jaźnie nastawiony do przybyszów z ze-
wnątrz. To właśnie dlatego rzadko docie-
rały tutaj ekspedycje naukowe i nieliczni 
turyści, narażeni na porwania dla okupu. 
Między innymi kilka lat temu członkowie 
organizacji Uguugumo (Sojusz Ludowe-
go Frontu Wyzwolenia Erytrei z Etiop-
skim Ludowo-Rewolucyjnym Frontem 
Demokratycznym), której celem jest pro-
wadzenie działań zbrojnych w celu od-
zyskania terenów afarskich, położonych 
obecnie w granicach Erytrei, porwali 
jedenastu Francuzów, a dwa lata temu 
pięciu Brytyjczyków. Celem porwań było 
pozyskanie funduszy na zakup broni nie-
zbędnej do prowadzenia działań party-
zanckich. Od mniej więcej dwóch lat nic 
podobnego się nie wydarzyło, co wcale 

nie oznacza, że problem przestał istnieć. 
Zachęciło to jednak turystów, którzy po-
nad takie ryzyko przedkładają szansę 
odwiedzenia wyjątkowo atrakcyjnego 
pod względem przyrodniczym miejsca. 
Ostatnio w sezonach zimowych od listo-
pada do lutego, codziennie w ten obszar 
dociera kilka samochodów terenowych z 
kilkunastoma osobami. Na taką podróż 
trzeba uzyskać zgodę władz, opłacić i 
zabrać do każdego samochodu uzbro-
jonego w broń automatyczną policjanta 
oraz przygotować pełne zaopatrzenie 
w paliwo, żywność i wodę. W obszarze 
położonym w pobliżu granicy z Erytreą 
obowiązek ochrony przejmują dobrze 
uzbrojeni żołnierze armii etiopskiej. Jest 
więc to rodzaj, na szczęście rzadkiej 
dziś w świecie, turystyki pod lufami ka-
rabinów. Chociaż tak naprawdę, gdyby 
zaistniało jakieś zagrożenie, ochrona 
zapewne bardzo szybko złożyłaby broń, 
nie mając zresztą żadnych szans w star-
ciu z przeważającą liczbą napastników. 
Potwierdza to chociażby wydarzenie 
sprzed dwóch lat. W wiosce, w której 
także spędziliśmy dwie noce, pojawiło 
się wówczas około 50 uzbrojonych par-
tyzantów Uguugumo. Kilku ochroniarzy 
grupy Brytyjczyków nie stawiało żad-
nego oporu, czyniąc zapewne dobrze. 
Gdyby wywiązała się strzelanina, na 
pewno byłyby ofiary śmiertelne i wielu
rannych. Porwanych uwolniono po kilku 
tygodniach, czy zapłacono okup jednak 
nie wiadomo. Według mojej oceny mo-
gło ten obszar odwiedzić dotychczas 
nieco ponad tysiąc osób, a Polaków była 
może najwyżej trzydziestka. W polskich 
magazynach turystycznych i geograficz-
nych nie odnotowałem relacji napisanych 
przez naszych autorów, a śledzę literatu-
rę turystyczną w miarę dokładnie.
Nasza ekipa liczyła 12 osób i była chyba 
największą polską, jaka dotarła do tego 
wyjątkowo ciekawego miejsca. Nasze to-
yoty landcruiser przebyły w ciągu 12 dni 
ponad trzy tysiące kilometrów. Połowę 
czasu spędziliśmy w trudnym, zupełnie 
niezamieszkałym, gorącym i pustynnym 
terenie. Po opuszczeniu miasta Meke-
le zjechaliśmy z Wyżyny Abisyńskiej, z 
wysokości 2 tys. m n.p.m. i dotarliśmy 

Gorący powiew Danakilu
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Solne kryształy tworzą różnorodne piękne formy Struktury solne w kraterze wulkanu Dallol
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do wioski afarskiej Hamed Ale. To tej, 
w której miało miejsce ostatnie porwa-
nie. Afarowie mieszkają tam w chatach, 
skleconych z przywiezionych na grzbie-
tach wielbłądów gałęzi, które przeplatają 
matami z liści palm i folią. Warunki dla 
turystów są tutaj spartańskie. Śpi się pod 
gołym niebem, brak jest wody do mycia, 
sanitariatów. Dobrze jest mieć ze sobą 
kucharza z zewnątrz i oczywiście całe 
zaopatrzenie w żywność i butelkowaną, 
bezpieczną wodę. Co tak jednak przy-
ciąga turystów do tego tajemniczego, 
mało znanego zakątka Afryki? Kotlina 
Danakilska jest częścią strefy wschod-
nioafrykańskich ryftów, gdzie stale po-
stępuje proces jej poszerzania się o 2-10 
cm rocznie. To tutaj za kilka milionów lat 
powstanie nowa wyspa, kiedy oderwie 
się od kontynentu tzw. róg Afryki i od-
dzieli go od niego cieśnina morska, po-
dobnie jak stało się to w przypadku Ma-
dagaskaru. Region jest bardzo aktywny 
pod względem sejsmicznym i wulkanicz-
nym. Wulkan Erta Ale o wysokości 613 
m ponad poziom depresji ma w kalderze 
o rozmiarach 1700-1000 m dwa aktyw-
ne kratery. W jednym z nich, wypełnio-
nym jeziorem rozżarzonej lawy, można 
obserwować nocą niezwykły spektakl 
strzelających w górę, niczym protube-
rancje w słonecznej koronie, lawowych 
fontann. W środkowej partii szczytowej 
innego wulkanu Dallol, najniżej położo-
nego czynnego wulkanu na świecie (46 
m p.p.m.) na obszarze kilkudziesięciu 
hektarów wykształciły się wyjątkowej 
urody struktury solne, siarkowe, pota-
sowe, zabarwione różnymi związka-
mi chemicznymi. W jego podłożu, jak 
zresztą w całej kotlinie zalegają ponad 
dwukilometrowej miąższości solne war-
stwy. Wynoszona ku powierzchni przez 
gazy i gorące wody sól tworzy niezwykłe 
bogactwo barw i mikroform krajobrazu. 
To niewątpliwie najciekawsze tego typu 
miejsce na świecie. Na pokrywających 
część powierzchni kotliny tzw. panwiach 
solnych, zajmujących ponad 5 tys. km2, 
wykształciły się różne, bardzo efektow-
ne struktury poligonalne. To właśnie w 
ich obszarze, na słonym Jeziorze Asale, 
Afarowie pozyskują sól dla celów go-
spodarczych. Długimi kijami podważają 
solne płyty, wycinają z nich standardowe 
kostki o bokach 30x40 cm i grubości 7-8 
cm, ładują je na wielbłądy i transportują 
do odległego o około 120 km Mekele. To 
jedyna dla nich możliwość pozyskania 
środków do życia. 
Ten obszar może niestety podlegać po-
wolnemu niszczeniu. Etiopskie władze 
muszą w najbliższym czasie zadbać o 
ochronę tego miejsca, stworzyć Park 
Narodowy, wpisać na listę UNESCO. Je-
śli liczba osób tu przyjeżdżających bę-
dzie rosła, po paru latach może być już 
za późno na uratowanie tego niezwykle 
fascynującego cudu przyrody.

tekst i zdjęcia: 
Zdzisław Preisner

W takich chatach mieszkają Afarowie

Wydobywanie soli z Jeziora Asale

Żołnierze ochraniający turystów
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Akademickie Inkubatory Przedsiębior-
czości ułatwiają młodym ludziom start w 
biznesie poprzez innowacyjny na skalę 
europejską sposób na prowadzenie fir-
my na zasadzie pionu AIP (w programie 
preinkubacji), bez konieczności zakła-
dania własnej działalności gospodar-
czej. Pozwala to zminimalizować koszty 
prowadzenia firmy, ograniczyć biurokra-

cję i ryzyko młodych przedsiębiorców, a 
tym samym pomaga im skoncentrować 
się na rozwijaniu biznesowego przedsię-
wzięcia. Podstawowym celem działalno-
ści AIP jest bowiem tworzenie warunków 
sprzyjających powstawaniu i rozwojowi 
małych i średnich przedsiębiorstw.
W ostatnim czasie coraz więcej młodych 
ludzi rezygnuje z pracy na etacie na 
rzecz prowadzenia własnej działalności. 

Z jednej strony sytuacja 
na rynku pracy niejako 
zmusza ich do „brania 
losu w swoje ręce” - pra-
codawcy częściej zwal-
niają niż zatrudniają. 
Jak już młody człowiek 
odbędzie staż w jakiejś 
firmie i tak najczęściej 
nie otrzymuje propozy-
cji dalszej współpracy. 
Wszystko to tłumaczy 
się kryzysem, koniecz-
nością obniżania kosz-
tów. Z drugiej strony 
zwiększa się świado-
mość ludzi na temat pro-
wadzenia własnej firmy. 
Początkowy lęk przed 
porażką rekompenso-
wany jest satysfakcją, 
jaką niesie za sobą pra-
ca na własny rachunek. 
Współczesny młody 
człowiek chce być nie-
zależny. Nie tylko pla-
nuje swoją przyszłość, 
ale ma też ambicje i 
robi wszystko, by osią-
gnąć wyznaczone cele. 
AIP jest odpowiedzią na 
jego oczekiwania.
W ramach współpracy z 
AIP beneficjenci mogą 
przez dwa lata realizo-
wać własne pomysły 
bez kosztów rejestracji 
firmy na wolnym rynku, 
księgowości czy ZUS. 
Ponadto mają do dys-
pozycji darmowe porady 
biura prawnego, szko-
lenia i dostęp do wypo-
sażonych powierzchni 
biurowych. 
Akademicki Inkubator 
Przedsiębiorczości przy 
Wyższej Szkole Go-
spodarki w Bydgoszczy 

powstał w kwietniu 2005 r. Przez 5 lat 
działalności udało nam się dotrzeć do 
kilkudziesięciu tysięcy studentów na 
wszystkich uczelniach wyższych w na-
szym mieście. Aktualnie w AIP WSG 
działa 55 firm o szerokim wachlarzu 
branż: od usług przez handel po produk-
cję. Nasze działania na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości w Bydgoszczy zosta-
ły nagrodzone w konkursie „Społecznie 
odpowiedzialni”, organizowanym przez 
Kujawsko-Pomorski Związek Pracodaw-
ców i Przedsiębiorców i Kujawsko-Po-
morskie Forum Związków Zawodowych. 
Przyznano nam tytuł „Organizacji Spo-
łecznie Odpowiedzialnej” za ułatwianie 
wejścia na drogę własnej kariery, za 
promowanie zachowań kreatywnych, za 
uczenie odpowiedzialności społecznej, 
uczciwości wobec kontrahentów i pra-
cowników oraz prowadzenie działalno-
ści gospodarczej z dbałością nie tylko 
o wizerunek własny, ale także o dobro 
społeczne.

To nie jedyne wyróżnienie. Studencka 
Strefa Biznesowa, w skład której wcho-
dzi Akademicki Inkubator Przedsiębior-
czości otrzymała także Medal Europej-
ski. Oficjalne otwarcie zmodernizowanej 
siedziby SSB nastąpiło 7 maja 2010 r. 
w czasie obchodów 5-lecia naszego ist-
nienia.

Aktualnie nasza ścieżka przedsiębior-
czości obejmuje 2 etapy:
– Inkubator I stopnia, czyli okres prein-
kubacji w ramach programu Akademic-
kich Inkubatorów Przedsiębiorczości 
(osobowość prawna i pełne wsparcie 
dla młodych przedsiębiorców);
– Inkubator II stopnia, czyli forma wspar-
cia dla firm już działających (wsparcie 
księgowe, prawne, doradztwo inwesty-
cyjne).

Przed nami utworzenie Inkubatora III 
stopnia, który będzie skierowany do 
najbardziej zaawansowanych przedsię-
wzięć, zarówno od strony technologicz-
nej jak i organizacyjnej. Na tym etapie 
będziemy przede wszystkim skupiać się 
na dofinansowaniu i szybkim rozwija-
niu pomysłów. Etap ten będzie łączył w 
sobie elementy funduszy zalążkowych, 
choć nie wykluczamy również współ-
pracy z przedsięwzięciami na dalszych 
etapach rozwoju jak start-up. Istotnym 
elementem Inkubatora III stopnia będzie 
również rozwój zaplecza technologicz-
nego, aby pomysły z wysokich techno-
logii miały realne możliwości rozwoju.
Mamy nadzieję, że poszerzanie naszej 
oferty dla beneficjentów, a także zmiany, 
jakie zaszły w naszym biurze, przyczy-
nią się do jeszcze większego zaintere-
sowania studentów ofertą Inkubatora.

Radosław Ratajczak
Dyrektor AIP WSG Bydgoszcz

POMYSŁ
NA PIĄTKĘ
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To wspaniali studenci. Przygo-
towani do zajęć, sami domagają 
się zadań domowych – mówią o 
nich lektorzy. I nie byłoby w tym 
nic szczególnego, gdyby śred-
nia wieku w grupach nie prze-
kraczała „sześćdziesiątki”.

Eleonora Rojewska ma 58 lat, dwoje 
dzieci i trzy wnuczki. Jak każda babcia 
uwielbia się nimi zajmować. To jednak 
nie jedyna jej pasja. Wolny czas z 
chęcią spędza siedząc przy kompu-
terze. – Wysyłam i odczytuję maile, 
piszę dokumenty – mówi. – Potrafię
już bardzo wiele. Rozmawiam także 
przez Skype’a z moją kuzynką, która 
mieszka w Stanach Zjednoczonych. 
Pani Eleonora zna się na kompute-
rach całkiem nieźle. Skończyła orga-
nizowane przez WSG kursy kompute-
rowe ABC i internetowy dla słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. – Moje 
wnuczki surfowały po Internecie jak 
dzikie, a ja nie potrafiłam nawet włą-
czyć komputera. Poza tym podjęłam 
się pracy jako przewodnicząca rady 
osiedla, a to wymaga pisania kore-
spondencji, wysyłania maili - mówi. 
Dziś ma własny laptop i służbowy 
komputer. Z jednym i drugim świetnie 
sobie radzi. 

ANGIELSKI W PODRÓŻY
Anna Jarocińska–Wilk jest emeryto-
waną nauczycielką. Po latach pracy 
ma czas na realizację swojej pasji 
- podróżowania. – A do tego jest po-
trzebna znajomość angielskiego, któ-
ry jest językiem międzynarodowym 
– mówi. Dlatego już drugi rok uczy się 
angielskiego na kursach dla seniorów 
organizowanych przez Wyższą Szko-
łę Gospodarki. – Rozumiem wiele, go-
rzej z wymową. Ale kursy angielskiego 
to nie tylko sama nauka, to także moż-
liwość kontaktu z ciekawymi ludźmi. 
Poznałam tu kilka koleżanek, nabra-
łam pewności siebie. Chcę podróżo-
wać, realizować swoje marzenia. Nie 
nadaję się do tego, żeby włożyć ciepłe 
kapcie i siedzieć przed telewizorem. 

LEGITYMACJE TAK, 
INDEKSY JUŻ NIE
Co roku na kursy dla seniorów do 
WSG zapisuje się coraz więcej osób. 
Tylko w roku akademickim 2009/2010 
uczyło się na nich 200 osób. Dlatego 
już od października Uniwersytet Trze-
ciego Wieku WSG rozszerza ofertę o 
regularne wykłady z kulturoznawstwa, 
socjologii, psychologii, prawa czy eko-
nomii. Kursanci dowiedzą się nie tyl-
ko, jak prowadzić domowe rachunki, 
ale i jak powstała kultura starożytnej 
Grecji.  Wykłady prowadzone będą 
raz w miesiącu. 

- Słuchacze dostaną legitymacje stu-
denckie, dzięki którym skorzystają na 
przykład z Biblioteki WSG. Stworzą 
własny samorząd. Na koniec każde-
go roku dostaną dyplom ukończenia 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W 
najbliższym czasie powołana zostanie 
Rada Programowa, która uszczegóło-
wi tematykę wykładów – mówi Kristina 
Silitskaya, koordynator Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku na WSG. 
Nie będzie ocen, indeksów czy egza-
minów. Zaliczenia seniorzy dostaną 
za obecność na większości wykładów. 
Niejeden student by pozazdrościł.

SPECJALISTA RADZI
Czy po wielu latach nauki warto znów 
otwierać zeszyty i książki? Warto. 
Dzięki nauce poprawia się pamięć i 
poczucie humoru. – Seniorzy konty-
nuujący edukację podnoszą wiarę w 
siebie. Są aktywni, więc nie martwią 

się chorobami. Skupiają się na swoich 
zaletach – mówi dr hab. Hanna Solar-
czyk–Szwec, pedagog o specjalności 
andragogika. – Seniorzy już wiedzą, 
jak się uczyć, które metody są dla 
nich odpowiednie. Doświadczeniem 
nadrabiają ubytki pamięci. Tempo 
nauki nie powinno być zbyt szybkie, 
częściej powinni powtarzać materiał 
na lekcjach. Ale to już leży w kompe-
tencjach dobrego nauczyciela. 

Seniorzy uczący się na kursach w 
Wyższej Szkole Gospodarki często 
powtarzają: wreszcie możemy robić 
to, na co kiedyś nie mieliśmy czasu. 
Kristina Silitskaya ma dopiero 25 lat, 
jednak już teraz mówi: – Kiedy będę 
emerytką, zapiszę się na kurs tańca i 
malarstwa. Też spełnię swoje marze-
nia.
     
  Agnieszka Obaid

Wreszcie spełniają marzenia

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU oferuje m.in.:
- warsztaty tańca
- warsztaty Nordic Walking 
- pilates
- internetowe ABC
- komputerowe ABC
- ABC grafiki komputerowej
- warsztaty fotograficzne
- warsztaty malarstwa
- warsztaty samoobrony (bezpłatny!)

Uczęszczać można także na kursy 22 języków obcych, m.in. 
angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego.
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Piękną jesień mieliśmy tej wiosny, prawda? Eh, niestety szumne zapowiedzi, 
że po srogiej zimie przyjdzie piękna wiosna, okazały się być wyssane z palca. 
Niezbyt sprzyjająca aura mimo wszystko nie popsuła tegorocznych Juwena-
liów, które odbyły się m.in. przy Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej. Na par-
kingu „pod Królówką” wystąpił Czesław Śpiewa, Sydney Polak, Fisz oraz inni 
znakomici artyści. Jako rezydent APK muszę przyznać, że studentom udało się 
wykreować w tym miejscu zupełnie inny klimat niż ten, do którego przywykłem. 
A stworzenie piwnego miasteczka na części zamkniętej ulicy Naruszewicza 
uważam za przysłowiowy strzał w dziesiątkę. Oby więcej takich imprez.
A skoro już o studentach mówimy, nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o 
Kole Inicjatyw Innowacyjnych w Kulturze „Other Way” działającym przy Pra-
cowni Animacji i Zarządzania w Kulturze WSG. Projekt „Child of Dubstep and 
Classic” okazał się być absolutnym sukcesem, wolnych miejsc zabrakło już na 
długo przed premierą tego wydarzenia. Duma i radość mnie rozpiera, kiedy 
widzę jak bardzo kreatywni, zdolni i profesjonalni są nasi studenci. Myślę, że 
właśnie dla takich ludzi powstało APK. Więcej o akcji i samym kole można do-
wiedzieć się na stronie otherway.byd.pl. 
Ale to już było, poklepaliśmy się po plecach, wymieniliśmy czułe słówka. Teraz 

czas na kolejne inicjatywy. APK coraz odważniej wchodzi w uliczne rewiry, w wyniku tych „wycieczek” rozpoczęliśmy współpracę 
z portalem BydgoskiRap.pl. Więcej o tej kolaboracji piszemy poniżej. Wydarzeniem szczególnie polecanym, jeszcze na koniec 
roku akademickiego, była już trzecia edycja KABA Ł ETONU organizowanego przez naszą kochaną Grupę Skromną. Niewątpli-
wą atrakcją tej imprezy był występ kabaretu Szarpanina ze Szczecina, zdobywcy drugiego miejsca na tegorocznym 26. Przeglą-
dzie Kabaretów PAKA 2010. 
Więcej informacji jak zawsze na naszej stronie www.apk.byd.pl. 
           Marek Szpak

Akademicka Przestrzeń Kulturalna, a 
ściśle mówiąc przestrzeń dziennikarska 
APK, nawiązała współpracę z bydgo-
skim portalem muzycznym ByDGoski 
Rap (www.bydgoskirap.pl). Współpraca 
ma obejmować dalszą dzia-
łalność redakcji portalu przy 
APK, ale co najważniejsze 
dzięki wsparciu da zespoło-
wi redakcyjnemu możliwość 
dalszego rozwoju. W planach 
jest przygotowanie papiero-
wej edycji serwisu w formie 
ZINa, a także stworzenie cy-
klicznej autorskiej audycji w 
akademickim radiu Kampu-
sOn. Wszystkie te działania 
mają realizować główne idee 
serwisu - popularyzację byd-
goskiej sceny hiphop, oraz 
przełamywanie stereotypów 
przypisanych tej subkulturze.
     
Portal Bydgoski Rap powstał 
w 2005 roku. Od tej pory działa jako nie-
zależny, niekomercyjny serwis bydgoskiej 
kultury hiphop. Jego głównym zadaniem 
jest promocja lokalnych artystów związa-
nych z tą sceną (muzyków, MC, producen-
tów, DJ’i, twórców graffiti, tancerzy break-
dance), tak tych osiągających już jakieś 
sukcesy, jak i stawiających pierwsze kroki. 
Zespół redakcyjny serwisu tworzą młodzi, 
działający społecznie ludzie. Chcą w ten 

sposób zdobywać nowe doświadczenia, 
a także współtworzyć serwis zgodny z 
ich zainteresowaniami. Redakcja oprócz 
działalności ściśle dziennikarsko-informa-
cyjnej, podejmuje inne wyzwania, zwią-
zane z popularyzacją bydgoskiej sceny 
„podziemnej”. Są to wszelkiego rodzaju 
imprezy, koncerty, przeglądy, konkursy 
dla bydgoskich wykonawców hiphop. Od 
2005 roku redakcja może się pochwalić 
organizacją i udziałem w takich przed-
sięwzięciach jak Witos Jam – konkurs 
dla wykonawców hiphop, organizowany 
wspólnie z Młodzieżowym Domem Kultu-
ry nr 4, Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz 

Fundacją SpokoDzieciak (4 edycje). Poza 
tym BDG Freestyle Battle – taneczna 
„bitwa” wolnostylowa (3 edycje), Bauns 
Night – konkurs tańca hiphop (2 edycje) 
oraz wiele innych mniejszych koncertów 
oraz imprez breakdance. Serwis był także 
inicjatorem utworów ByDGoski Rap oraz 
ByDGoski Rap II, w których udzieliła się 
czołówka bydgoskich wykonawców, moż-
na je odsłuchać, a także pobrać na stronie 

www.bydgoskirap.pl. W 2007 roku zespół 
redakcyjny przy wsparciu MDK 4 w Byd-
goszczy zrealizował projekt europejski w 
ramach akcji Młodzież w Działaniu. Dzięki 
niemu powstało półprofesjonalne studio 
nagraniowe przy MDK 4 oraz niekomer-
cyjna, internetowa rozgłośnia radiowa 
Radio Korzeń. Niestety, po zakończeniu 
projektu w związku z brakiem źródeł fi-
nansowania radio zakończyło swoją dzia-
łalność.
Na trzecich urodzinach serwisu w klubie 
Euphoria, dzięki współpracy z agencją 
Illegalbreaks, gościnnie wystąpili AfuRa 
oraz Masta Killa z legendarnego nowojor-

skiego składu Wu Tang Clan.
 
Po pięciu latach działalności 
serwis cały czas się rozwija, 
obecnie współpracujemy z wie-
loma instytucjami, między inny-
mi z hip-hop.pl, największym 
polskim hiphopowym porta-
lem internetowym, Magazy-
nem HipHop – ogólnopolskim 
miesięcznikiem o subkulturze 
hiphop, Wydziałem Kultury 
Urzędu Miasta Bydgoszcz, Bra-
terstwem Stylu, BCSK Yakiza.
Serwis współpracował przy 
organizacji koncertów takich 
gwiazd jak: Afura (US), Masta 
Killa (US), Killa Kela (UK), JRO 

(UK), oraz polskich wykonawców: OSTR, 
Tede, Pezet, DonGURALesko, Eldo, Mo-
lesta i wiele innych.
Dziś serwis obejmuje swoim zasięgiem 
nie tylko miasto Bydgoszcz, ale także 
region, odwiedza nas dziennie średnio 
od 450 do 500 użytkowników. Na stałe 
zarejestrowanych jest ponad 1300 osób. 
Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia 
serwisu www.bydgoskirap.pl.

ByDGoski 
Rap

dołączył do przestrzeni 
dziennikarskiej APK

W studiu Radia Korzeń Od prawej: AfuRa, Makadi, Dj Cutin, Masta Killa, pOx.
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 B.O.B.I. (czyli Bydgoski Ośrodek 
Badań Idiotycznych) przeprowadził w maju 
ankietę, której temat brzmiał ,,Czego drogi 
mieszkańcu ci potrzeba”? Ku zdziwieniu 
badaczy, bydgoszczanie najbardziej od-
czuwają brak Kabaretonu z prawdziwe-
go zdarzenia - tak odpowiedziało 99,9 % 
ankietowanych. 0,01 % odpowiedział, że 
potrzeba mu bezzębnej kozy i odkurzacza 
marki Zelmer. Z obawy o nasze zdrowie 
psychiczne, woleliśmy nie wnikać, po co 
mu koza i odkurzacz, zresztą Pan Lucjan 
M. prosił o zachowanie anonimowości, 
choć tak naprawdę nazywa się Witold Re-
bus, mieszka w Fordonie, ul. Spychowa 
43c/3 i chodzi codziennie o 8 rano po bułki 
do osiedlowego spożywczaka.
 Nie przejmując się jednak tym 
promilem ankietowanych, skupiono się na 
działaniach mających zadowolić większość 
społeczeństwa w naszym mieście. W try-
bie natychmiastowym została powołana 
komisja kryzysowa, która przez sześć dni 
„intensywnie myślała”, siódmego dnia od-
poczywała, a ósmego wpadła na pomysł, 
by skontaktować się z Młodym Bydgoskim 
Kabaretem Grupa Skromna, aby ten, 
korzystając ze swoich doświadczeń i mło-
dzieńczej chuci, uczynił krok w kierunku 
Kabaretonu.
 Po skontaktowaniu się, które ob-
rodziło w kolejne sześć dni ,,intensywnego 
myślenia” i ustalenia szczegółów współ-
pracy, siódmego dnia odpoczęto popijając 
kefirki. W efekcie, a raczej afekcie całego
zamieszania, ósmego dnia zorganizowano 
konferencję prasową z udziałem członków 
kabaretu, mediów z całego regionu kujaw-
sko–pomorskiego oraz delegacji z Botswa-
ny. Pierwszy głos zabrał tekściarz Grupy 
Skromnej, Adrian Jonasik, zwany Ardia-
nem:

„Proszę państwa, uważam, że wasz wy-
bór powierzenia w nasze ręce organizacji 
kabaretonu, który jak już z kolegami i kole-
żanką ustaliliśmy, będzie się zwał KABA Ł 
ETONEM, jest słuszny.
Sami też na nim wystąpimy, gdyż pragnę 
zaznaczyć, mimo tego, że istniejemy od 
zaledwie 17 miesięcy, nasze skecze podo-
bają się już nam i naszym kolegom!”

Z pytaniem do pięknego Ardiana pospie-

szyła szpetna dziennikarka miesięcznika 
masońskiego ,,Bydgoska Gnoza”.

Redaktorka Gnozy: Skąd pomysł na na-
zwę KABA Ł ETON?

Ardian: To proste pani redaktor, chcieliby-
śmy ułatwić życie osobom niewymawiają-
cym prawidłowo litery R. Każdy mężczyzna 
nie wypowiadający R może teraz śmiało za-
prosić na KABA Ł ETON koleżankę, która 
mu się podoba i nie narazić się na kpinę.

Następnie głos przejął Robert Szarata, 
niedoszły absolwent szkoły teatralnej, któ-
ry swoją frustrację do świata wyładowuje 
występując w  kabarecie. W swoim 46. 
minutowym monologu zachwalał Grupę 
Skromną, opowiedział jej historię, streścił 
przebieg wszystkich występów, a jego 
ostatnie słowa brzmiały tak:
„Jak już wspominałem, nasz kabaret ma 
sporo sukcesów na koncie, a do najwięk-
szych należy to, że podczas PAKI 2010 w 
Poznaniu jury nie przerwało nam występu. 
W 2009 w Warszawie ściągnęli nas ze sce-
ny po 10 minutach, na następnej PACE 
chcemy wprowadzić innowacje i po 15 mi-
nutach przerwiemy sobie sami”.

Następnie srebrny mikrofon wziął do wło-
chatej ręki, brodaty jak sto pięćdziesiąt Filip 
Matuszak, (bądź też Andrzej Jędrzej - jak 
kto woli):
„Uruchomiliśmy nasze liczne kontakty w 
świecie kabaretowym i zaprosiliśmy na 
KABA Ł ETON następujących artystów:
Kabaret Szarpanina ze Szczecina - zwy-
cięzca Famy 2009 i finalista tegorocznej
PAKI, 
komika Po Prostu Mateusza, byłego człon-
ka słynnego Kabaretu VIO HA! w którym to 
wcielał się w postać regipsowego krasnala, 
Kabaret Nie Pytaj, który prosił, by ich o nic 
nie pytać oraz Pawła Reszele ( z Kabaretu 
Klakier), zajmującego się Stand – Up Co-
medy, Osobowość Festiwalu na KOKS’ie w 
Kielcach i Twarz Kabaretu na FIKOŁKU w 
Poznaniu.
Dzwoniliśmy też do Johna Cleesea z Mon-
ty Pythona, powiedzieliśmy mu, by zwołał 
resztę chłopaków i wpadł do Bydgoszczy. 
Niestety, okazało się, że on nie zna pol-
skiego, a my nie znamy angielskiego, więc 

odłożyliśmy ewentualne pertraktację na 
przyszły rok. Mieliśmy też w planach za-
dzwonić do Benny Hilla, ale kolega Robert 
wyczytał na wikipedii, że on nie żyje”.

Nagle na sali zgasły światła. Każdy z 
uczestników konferencji wstrzymał oddech, 
obawiając się najgorszego, odwetowego 
ataku Afgańskich Mudżahedinów. Wszyst-
ko przez to, że Grupa Skromna pozwoliła 
sobie z nich zażartować w jednym ze swo-
ich skeczy. Na szczęście rzeczywistość 
okazała się mniej brutalna. To techniczny 
Grupy Skromnej, Maciej ,,Szczur” Siedlec-
ki, spalił po raz setny bezpieczniki. Chociaż 
nazywać kogoś, kto w czasie występu trzy 
razy kliknie myszką na winampie, technicz-
nym, to jak nazwać faceta, który przespał 
się w garażu, mechanikiem samochodo-
wym. Po opanowaniu sytuacji powrócono 
do prawidłowego przebiegu konferencji.

Konkrety i szczegóły miłym głosem oznaj-
miła jedyna białogłowa w kabarecie Justy-
na, która nazywa się Superczyńska:
„KABA Ł ETON odbędzie się 19 czerwca 
2010 roku, w Akademickiej Przestrzeni Kul-
turalnej. Impreza zacznie się o godzinie 19 
i będzie trwać do momentu, aż ostatni czło-
wiek z publiki skona ze śmiechu. Od razu 
po konferencji zaczynamy wielką promocję 
na skalę światową. Zajmie się nią trzech 
naszych przyjaciół z Botswany: Kenneth 
Matambo, Seretse Khama Ama i Sekgo-
ma Bamangwato. Używając swoich odnóż 
lokomocyjnych, okrążą kilka razy ziemię, 
oznajmiając wszystkim napotkanym, że są 
zaproszeni na KABA Ł ETON w APK. Jeśli 
znajdzie się ktoś, kto odrzuci zaproszenie, 
dostanie od nich dzidą w plecy.”

Na koniec głos zabrał najbardziej milczący i 
tajemniczy członek kabaretu Michał Bones, 
trzymając w ręku dojrzałego kokosa. Czu-
le go pieszcząc, wypowiedział najdłuższą 
kwestię w swoim życiu:
„Popieram”!

P.S. Z ostatniej chwili!
Trzech naszych KABA Ł ETONOWYCH 
promotorów Kenneth, Seretse i Sekgoma 
dotarło już do Anglii. Niestety po drodze 
trafili na sporo osób niechętnych przybyć
na KABA Ł ETON i zużyli wszystkie swo-
je dzidy. Teraz pertraktują tylko słownie. 
Byli już u Królowej Elżbiety II i Wayne 
Rooney’a. Publikujemy najświeższy prze-
druk z słynnego Brytyjskiego dziennika 
„The Sunny”.

KABA Ł ETON w APK!
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Gra w Przedsiębiorstwo

Po raz trzeci 
w międzynarodowym 

gronie
W trzeciej edycji Międzynarodowej Gry 
w Przedsiębiorstwo „University of Eco-
nomy Entrepreneur Cup” uczestniczyło  
14 czteroosobowych zespołów, w tym 10 
zagranicznych. Byłoby ich więcej, gdyby 
nie wulkaniczna chmura, która uniemożli-
wiła dotarcie do Polski aż 3 zespołom. 
Zadanie do rozwiązania zostało sformuło-
wane przez prof. Marcusa Mau z Alanus 
University w Niemczech i dotyczyło stwo-
rzenia planu biznesowego dla produktu z 

kategorii FMCG, czyli szybko zbywalnych 
produktów konsumpcyjnych. W ciągu  
2 dni studenci mieli za zadanie sformuło-
wanie pomysłu biznesowego (business 
idea), koncepcji biznesowej (business 
concept), a następnie elementów planu 
biznesowego (business plan). Zadanie 
okazało się niezwykle trudne. Końcowym 
elementem Gry była 6-minutowa prezen-
tacja w wykonaniu wszystkich zespo-
łów przed publicznością, składającą się 
z uczestników Gry, ich opiekunów oraz 
oczywiście jury. 
Po wnikliwej ocenie nadesłanych rozwią-
zań jury w składzie: prof. Marcus Mau (Ala-
nus University), dr Jarosław Oczki (WSG) 
i Bryan Ross (WSG) zdecydowało, że: I 
miejsce zajął zespół Monterey University, 
Meksyk, II miejsce - zespół KATHO Uni-
versity College, Belgia i III miejsce - ze-
spól z Alanus University, Niemcy. 

Uczestnicy Gry oraz ich opiekunowie 
mieli również okazję do relaksu i zabawy. 
Spędzili jeden wieczór w pubie Kubryk, a 
następny w El Jazz, gdzie zorganizowali-
śmy dla nich specjalny koncert jazzowy. 
Nie zabrakło czasu na wycieczkę do Cie-
chocinka oraz Torunia. 
Uczestnicy Gry oraz ich opiekunowie 
chwalili doskonałą jej  organizację. Za-
wdzięczamy to zespołom z Zakładu 
Systemów Informatycznych dr. Piotra 
Szymańskiego, Centrum Współpracy z 
Zagranicą pod kierownictwem mgr Łuka-
sza Jasińskiego oraz grupie studentów 
WSG w roli „Study Buddies”. 
Śmiało można powiedzieć, że tegoroczna 
edycja Gry zakończyła się dużym sukce-
sem, a przyszłoroczna edycja zapowiada 
się już  teraz bardzo obiecująco.
     
 Karol Słowiński

Pierwszy Sejmik Unii Akademickiej za-
mknął półroczne przewodnictwo w Radzie 
UA Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu 
w Szczecinie. Inicjatywa uczelni spotka-
ła się z ogromnym zainteresowaniem 
wszystkich szkół wyższych Unii Akade-
mickiej. Do nadmorskiego Dźwirzyna 
zjechało prawie 90 uczestników warszta-
tów skierowanych zarówno do studentów 
dziewięciu uczelni UA, jak i ich wykładow-
ców. Swoją obecnością zaszczycili orga-
nizatorów również rektorzy, założyciele 
uczelni i dziekani, którzy mieli niepowta-
rzalną okazję poznać, kim są młodzi „uni-

ci” i jaki drzemie w nich potencjał. W ciągu 
jednodniowych, intensywnych warsztatów 
wykładowcy wraz ze studentami oswajali 
się z kaligrafią japońską, poznawali pierw-
sze kroki tanga argentyńskiego oraz taj-
niki profesjonalnego masażu, przekonali 
się na własnej skórze, czym jest „efekt 
karaluchów”, czyli czym uwarunkowana 
jest efektywna praca zespołowa, opo-
wiadali o kryzysie z przymrużeniem oka, 
przekonywali, że PR to jednak nie moda, 
lecz konieczność, a wszystko to filmowali
i fotografowali młodzi adepci sztuki dzien-
nikarskiej z Ateneum - Szkoły Wyższej w 
Gdańsku. Plonem ich pracy będzie repor-
taż. 
W Sejmiku UA z ramienia WSG udział 
wzięło pięciu studentów. Oto opinie kilku 
z nich:   

Ciekawe warsztaty przygotowane przez 
każdą uczelnię z Unii Akademickiej oraz 
wieczorna integracja uczestników Zjaz-
du sprawiła, że każdy żałował, że wyjazd 
trwał tak krótko. Dzięki takim spotkaniom 
studenci Unii Akademickiej poznają lepiej 
studentów z zaprzyjaźnionych uczelni 
niepublicznych w Polsce. Mam nadzieję, 
że doczekamy się kolejnych Sejmików, a 
co za tym idzie, lepszej integracji i współ-
pracy pomiędzy uczelniami. 

Małgorzata Zielenkiewicz 
studentka II roku ekonomii

Unia Akademicka to twór interesujący i 
przydatny w dzisiejszych czasach zarów-
no wykładowcom, jak i studentom. Wiele 
pozytywnych punktów daję I Sejmikowi 
Unii Akademickiej.  Rzeczy, które według 
mnie jeszcze bardziej mogłyby uatrakcyj-
nić spotkanie, to m.in. wymieszanie dru-
żyn uczelnianych oraz wydłużenie pobytu 
o jeden dzień, a czasu zajęć z 45 na 60 
minut tak, aby dany blok nie kończył się 
w momencie, kiedy zaczęło robić się cie-
kawie.

Maciej Pulit 
student III roku kulturoznawstwa

Pobyt był krótki, jednak pozwolił nam po-
znać strukturę działania Unii Akademickiej 
oraz zrozumieć, dlaczego dla Uczelni jest 
to tak ważne. Po części stricte edukacyj-
nej przyszedł też czas na zabawę i ścisłą 
integrację. Turniej w kręgle, przyspieszo-
ny kurs tanga argentyńskiego oraz kon-
kurs karaoke, to wszystko pozwoliło nam 
poznać siebie bliżej i na chwilę zatrzeć 
granice między profesorami a studentami. 
Uważam, że coroczne Sejmiki Unii Aka-
demickiej to wspaniała okazja na wspólne 
podsumowanie dotychczasowych osią-
gnięć oraz przedyskutowanie planów na 
przyszłość. Czuję się wyróżniona, że to 
właśnie ja miałam okazję uczestniczyć w 
tym wydarzeniu, które na pewno zapisze 
się w naszej lokalnej, uczelnianej historii.

Jagna Gill 
studentka I roku architektury i urbanistyki

I SEJMIK UA
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To oferta nie tylko dla osób, dla których 
przestrzeń zamknięta w architekturze 
może być obszarem kreacji artystycznej, 
ale również dla chcących rozwinąć swoje 
zainteresowania współczesnym wzornic-
twem wnętrz.

Kształtowanie przestrzeni architektonicz-
nej jest dziedziną, w której nadal brakuje 
specjalistów, gdyż dopiero od niedawna 
Polacy zaczęli odczuwać potrzebę po-
siadania ładnego i funkcjonalnego miesz-
kania lub biura. Trwające dwa semestry 
(200h) studia mają za zadanie wykształ-
cenie projektantów wnętrz, którzy będą 
zajmować się profesjonalnym projekto-
waniem i aranżacją wnętrz mieszkalnych, 
biurowych, użyteczności publicznej oraz 
innych, specjalnego przeznaczenia, a 
także będą potrafili: udzielić „odpowie-

dzi” na określone wyzwanie projektowe; 
przeprowadzić projekt od koncepcji do 
projektu wstępnego; opracować projekt 
realizacyjny z dokumentacją techniczną; 
kontrolować poprzez nadzór poszczegól-
ne etapy realizacji projektu; korzystać z 
nowoczesnych materiałów i innowacyj-
nych rozwiązań technologicznych.
W programie studiów znalazły się między 
innymi takie przedmioty, jak: zarys historii 
architektury wnętrz, materiałoznawstwo, 
komputerowe wspomaganie projektowa-
nia, podstawy rysunku, formy przestrzen-
ne, podstawy rysunku technicznego w 
projektowaniu, funkcja i forma, podstawy 
ergonomii, podstawy kompozycji w pro-
jektowaniu, podstawy projektowania ar-
chitektonicznego, detal architektoniczny, 
wzornictwo i design - meble i elementy 
wyposażenia wnętrz, techniki realiza-

cyjne, projektowanie wnętrz obiektów 
użyteczności publicznej, projektowanie 
wnętrz obiektów prywatnych.
Słuchacze uczestniczą w wykładach, ćwi-
czeniach laboratoryjnych i projektowych, 
a także samodzielnie opracowują projekt 
z zastosowaniem poznanych systemów 
wspomagania projektowania. Zajęcia 
prowadzą wysoko wykwalifikowana kadra
naukowo-dydaktyczna oraz praktycy z 
doświadczeniem branżowym (architektu-
ra wnętrz). Podsumowaniem studiów jest 
praca dyplomowa, realizowana w pracow-
ni dyplomowej. 

Ze względu na specyfikę kierunku, kan-
dydat powinien posiadać odpowiednie 
predyspozycje. Poza dyplomem ukończe-
nia studiów wyższych (dyplom magistra 
sztuk, magistra, lub magistra inżyniera) 
powinien przedłożyć portfolio w formie 
teki z przykładowymi pracami np.; rysun-
kowymi, malarskimi; projektami; wizuali-
zacjami.

Marta Rosenthal-Sikora

architektura wnętrz
STUDIA PODYPLOMOWE

W kwietniu br. w Kołobrzegu odbył się 
finał II Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej,
organizowanej przez Wyższą Szkołę 
Gospodarki w Bydgoszczy oraz Zespół 
Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Ko-
łobrzegu. Olimpiada odbywa się pod 
patronatem branżowym Polskiej Izby 
Hotelarskiej oraz patronatem honorowym 
Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej, a także Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. 
Wcześniej, w siedzibach 8 
okręgów wiodących szkół 
hotelarskich (m.in. w Jeleniej 
Górze, Warszawie, Szczeci-
nie, Wiśle), odbyły się elimi-
nacje okręgowe z udziałem 
228 młodych hotelarzy z 
całej Polski. Po części prak-
tycznej i pisemnej (test skła-
dał się z 80 pytań z zakresu 
hotelarstwa, a także turysty-
ki, gastronomii, ekonomii, 
prawa, przedsiębiorczości i 
marketingu – dziedzin, któ-
rych znajomość jest w pracy 
hotelarza nieodzowna) naj-
lepsi zostali zakwalifikowani
do kołobrzeskiego finału w
Zespole Szkół Ekonomicz-
no-Hotelarskich im. E. Gierczak w Koło-
brzegu.
Oficjalne otwarcie zmagań finałowych
poprzedził wykład inauguracyjny dr. inż. 
Jacka Hałaczkiewicza z naszej Uczelni. 
Po nim uczestnicy przystąpili do spraw-
dzianów. Pierwszy etap polegał na roz-
wiązaniu testu teoretycznego z wiedzy 

hotelarskiej, drugi sprawdzał umiejętno-
ści praktyczne uczestników w zakresie 
obsługi gościa hotelu i obsługi konsu-
menta w restauracji. Dla uczestników II 
OWH zorganizowano też warsztaty spe-
cjalistyczne z tranżerowania homara oraz 
pokaz kolekcji ubiorów branżowych firmy
„Grapil” z Piły.

W drugim dniu Olimpiady uczestnicy mu-
sieli zmierzyć się z sytuacją konfliktową
- w języku obcym. Do lady recepcyjnej 
podchodził „gość” – członek Jury, który 
zgłaszał poważne uchybienia w serwisie 
hotelowym. Konsekwentnie, również na 
tym etapie, poza znajomością języka ob-
cego brano pod uwagę wygląd, umiejęt-

ność panowania nad stresem, sprawność 
reakcji i uprzejmość.
Po serii konkursowych zadań Komisja 
wyłoniła troje zwycięzców. Mistrzem Wie-
dzy Hotelarskiej została Natalia Sołowiej 
z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelar-
skich w Kołobrzegu. Pierwszym Wice-
mistrzem ogłoszono Katarzynę Rozum z 
Zespołu Szkół nr 3 im. Ks. Tischnera z 
Bochni, a drugim Wicemistrzem – Piotra 
Krzysztofowicza z Zespołu Szkół Ekono-
micznych im. Korfantego w Katowicach. 
Poza atrakcyjnymi nagrodami (m.in. w 
postaci laptopów) mistrzowie otrzymali 

indeksy WSG, zapewniające 
udział w specjalnym progra-
mie stypendialnym „Uczelnia 
Liderów”. Program ten gwa-
rantuje bezpłatne studia na 
wydziale Turystyki i Geografii
WSG.
Nasza Uczelnia jest zarówno 
organizatorem jak i patronem 
akademickim Olimpiady. Pra-
cownicy naukowi WSG przy-
gotowali zestawy zadań dla III 
etapu. Nieustannie zachęca-
my hotelarzy oraz nauczycieli 
przedmiotów zawodowych  do 
współpracy merytorycznej i 
organizacyjnej , by zapewnić 
liderom szkół hotelarskich 
optymalne warunki współza-
wodnictwa i prawdziwą satys-
fakcję z dążenia do perfekcji 
w trudnym, ale i wyjątkowym 
zawodzie hotelarza. Aktywi-

zując młodzież w zdobywaniu nowych 
umiejętności i rozwijaniu wiedzy zawodo-
wej, pamiętamy o tym, że nasze hotele 
będą tak dobre, jak ludzie, którzy w nich 
pracują.
     
 Agnieszka Kowalkowska

II Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

MISTRZ WIEDZY HOTELARSKIEJ
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W dzisiejszych czasach świat staje 
się coraz mniejszy. Zdobycze cywi-
lizacji sprawiły, że zaczyna powsta-
wać jeden ogromny globalny rynek, 
na którym funkcjonuje obok siebie 
różna żywność. Generalnie - zarów-
no na rynkach europejskich, jak i 
światowym - mamy jej dwa rodzaje. 

1. ŻYWNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, 
INNOWACYJNA
Żywność produkowana metodami przemy-
słowymi w gospodarstwach  najczęściej 
wielkoobszarowych, kombinatach ogrod-
niczych czy sadowniczych, gdzie stosuje 
się ogromną ilość nawożenia mineralnego, 
herbicydów, pestycydów, jednym słowem 
wszystkie najnowsze osiągnięcia chemii 
rolnej. Ten typ rolnictwa nie wymaga dużej 
ilości rąk do pracy. Procesy produkcyjne są 
maksymalnie zmechanizowane; w upra-
wach stosuje się powszechnie inżynierię 
genetyczną (GMO), a w hodowli zwierząt 
- techniki tzw. chowu wielkoprzemysło-
wego. Organizacja produkcji jest mak-
symalnie zmechanizowana, a żywienie 
opiera się na paszach pełnoporcjowych, w 
składzie których występuje ogromna ilość 
dodatków i komponentów, wytwarzanych 
przez przemysł chemiczny. Przetwórstwo 
płodów rolnych czy surowców w ten spo-
sób wytwarzanych również sięga po naj-
bardziej wydajne i ekonomiczne metody 
przetwarzania, w których stosuje się licz-
ne tzw. chemiczne dodatki do żywności,  
kształtujące strukturę, cechy sensoryczne, 
przedłużające trwałość żywności, dodatki 
uzupełniające, pomocnicze itd.
Tak wytworzona żywność jest bardzo tania 
i przy dobrej reklamie i w ładnym opako-
waniu dobrze się sprzedaje, szczególnie 
w tak powszechnych sklepach wielkopo-
wierzchniowych. Do tej kategorii żywności 
należą parówki ze śladowymi ilościami 
mięsa, ketchup bez pomidorów, ser, który 
nie jest z mleka, czy napój wiśniowy bez 
wiśni. Świat analogów triumfuje dziś na 
rynkach świata, w Europie i niestety w na-
szym kraju. Na pewno wielu będzie upie-
rać się, że ta żywność, jak również opar-
ta na niej gastronomia jest nieszkodliwa 
i bezpieczna. Takie argumenty są co naj-
mniej dyskusyjne, a i ludzie podświadomie 
zawsze wybiorą dla swojego wnuka na 
śniadanie jajko kury wiejskiej hodowanej 
tradycyjnie, a tylko z konieczności poda-
dzą mu jajko pochodzące z fermy, w której 
nioski utrzymuje się w piętrowych klatkach 
i żywi przemysłowo.
2. ŻYWNOŚĆ NATURALNA, 
NAJCZĘŚCIEJ TRADYCYJNA
Drugi rodzaj żywności to żywność natu-

ralna najczęściej tradycyjna. Najlepszym 
przykładem takiej produkcji rolnej jest żyw-
ność powstająca w gospodarstwach sto-
sujących zasady rolnictwa ekologicznego. 
Takiej żywności, posiadającej najwyższą 
jakość, jest zwykle na rynku 1%. Prze-
strzeń pomiędzy żywnością przemysłową, 
innowacyjną a żywnością ekologiczną 
(certyfikowaną) zajmuje żywność określa-
na jako naturalna, najczęściej tradycyjna. 
Ten rodzaj produkcji rolnej, ale także prze-
twórstwa stosuje chemię rolną w bardzo 
ograniczonym zakresie, uprawia stare tra-
dycyjne odmiany, które najczęściej charak-
teryzują się wspaniałymi walorami smako-
wymi. W tym sektorze produkcji rolnej nie 
stosuje się GMO, hodowla zwierząt opiera 
się na tradycyjnych rasach, a zwierzęta 
karmione są paszami gospodarskimi bez 
komponentów produkowanych przez prze-
mysł chemiczny. Przetwórstwo żywności 
naturalnej jest najczęściej tradycyjne i nie 
stosuje innowacyjnych metod przetwarza-
nia. Ten sektor produkuje, w porównaniu 
do żywności przemysłowej, drogo i mało 
wydajnie, ale żywność wysokiej jakości. I 
on właśnie jest w Unii Europejskiej coraz 
bardziej doceniany. Żywność w ten sposób 
wytwarzana ma ogromne znaczenie dla 
Europy w układzie globalnym i pozwala 
realizować podstawowe cele rozwoju re-
gionów wiejskich.
Żywność, w której wartością dodaną jest 
dziedzictwo kulinarne, zawsze wygrywa 
swoją jakością i unikatowością na rynkach 
światowych.
Jeśli na świecie ilość wytwarzanego wina 
zwiększy się kilkakrotnie, ze względu na 
jego podaż cena spadnie. Nie będzie to 
jednak miało wpływu na cenę oryginalne-
go szampana.  W tym samym mechani-
zmie konkurencji na rynkach światowych 
nie boi się ani oryginalny parmezan, ani 
szynka parmeńska, szynka hiszpańska 
czy ponad 400 typów serów francuskich. 
W społeczeństwach bogatych, a także  
wśród ludzi bogatych w krajach trzeciego 
świata na taką żywność i opartą na niej 
oryginalną tradycyjną kuchnię jest duże i 
coraz bardziej rosnące zapotrzebowanie. 
Człowiek bogaty chce być szczęśliwy i 

wie, że aby tak było, musi być zdrowy. Nie 
chce na sobie eksperymentować i zawsze 
będzie z wielką starannością dobierał to, 
co zdrowe i smaczne. Wszak jesteśmy z 
tego, co jemy.

ROZWÓJ PRODUKCJI ŻYWNOŚCI 
NATURALNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ 
I W POLSCE
Do roku 1990 Unia Europejska wspierała 
sektor żywności przemysłowej - innowa-
cyjnej, ale okazało się, że taka produkcja 
żywności stwarza wielkie problemy na ob-
szarach wiejskich i generuje duże kosz-
ty w innych dziedzinach  niż rolnictwo, a 
także konieczność dopłat  dla rolników, 
szczególnie  tych,  którzy z wielu przyczyn 
byli bez szans w walce konkurencyjnej na 
rynku. Jeśli producentowi napojów z owo-
ców nie są do produkcji potrzebne owoce, 
to sadownicy mają problem z ich zbytem. 
Jeżeli producent wędlin z jednego wie-
prza robi na półki sklepowe tyle wędlin, 
ile jeszcze niedawno mógłby zrobić z co 
najmniej dwóch sztuk i  jeśli powszechnie 
margaryna zastępuje masło, a i masła w 
maśle jest coraz mniej, rządy mają pro-
blem z nadprodukcją (kwoty mleczne) i 
brakiem opłacalności w rolnictwie.
Polska nie ma szans na rynku globalnym 
w przemysłowej produkcji żywności. To 
może się tylko tak skończyć jak z pol-
skim cukrem. Wszystkie wady polskiej 
wsi, kiedy mamy do czynienia z produkcją 
żywności naturalnej, w tym ekologicznej i 
jej tradycyjnym przetwórstwem, stają się 
walorami.
Miedze, szachownice pól są dla środowi-
ska naturalnego wspaniałością. To właśnie 
tworzy unikatowy, cudowny krajobraz, tak 
przecież ważny w budowie produktów 
turystycznych. Jeśli nastąpi na polskiej 
wsi dominacja gospodarstw wielkoob-
szarowych, wszystkie programy ochrony 
środowiska zostaną tylko niewykonalnymi 
programami. Pola zostaną zmeliorowane, 
miedze zaorane, a chemizacja procesu 
wytwarzania żywności zredukuje i faunę, i 
florę. Jednak produkcja żywności natural-
nej może być opłacalną tylko wtedy, kiedy 
żywność wytwarzana w tym sektorze bę-
dzie oddzielnie sprzedawana świadome-
mu klientowi za dużo większe pieniądze. 
Takiemu klientowi, który wie, że jest ona 
tego warta. W ten sposób, poprzez wzrost 
opłacalności takiej produkcji rolnej w ma-
łych i średnich gospodarstwach, powstają 
warunki do tworzenia trwałych, ekono-
micznych podstaw rozwoju.
Żywność naturalna w Europie jest najczę-

Żywność naturalna, 
tradycyjna, wysokiej jakości 

– produkt regionalny
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W oparciu o dwa rodzaje żywności powstały dwie gastronomie:

GASTRONOMIA NOWOCZESNA   GASTRONOMIA TRADYCYJNA
- nowoczesna globalna,    - tradycyjna regionalna,
- żywność przemysłowa,   - żywność naturalna,
- „fast food”,    - „natural food”, slow food,
- innowacyjne przepisy kulinarne,  - tradycyjne przepisy kulinarne,
- smak innowacyjny,   - smak naturalny.
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ściej wytwarzana i przetwarzana bezpo-
średnio w gospodarstwach rolnych lub też 
w małych, najczęściej rodzinnych firmach,
zlokalizowanych w tych samych miejsco-
wościach. Firmy te sprzedają żywność 
bezpośrednio, co sprawia, że przejmu-
ją marże pośredników i budzą zaufanie 
klientów, którzy znają całą historię tego, 
co jedzą, zgodnie z obowiązującą w tym 
sektorze zasadą - od pola do stołu.
Taka żywność, sprzedawana w gastrono-
mii o regionalnym, czy lokalnym charak-
terze, będąca dziedzictwem kulinarnym 
regionu, stanowi najlepszą wizytówkę 
w turystyce. To na takiej kuchni opierają 
się najlepsze  i najlepiej sprzedające się 
produkty turystyczne. To tak najszybciej 
i najbardziej skutecznie buduje się silne 
marki, a przecież żyjemy w świecie marek 
i za produkty markowe płacimy więcej. 
Potrzebne jest intensywne  budowanie 
rynku skierowanego na żywność natural-
ną, tradycyjną, na produkty regionalne:
• rozwijanie produkcji, usuwanie barier, 

identyfikacja dziedzictwa kulinarnego,
• tworzenie wydzielonych miejsc sprze-

daży,
• budowanie świadomości konsumentów 

co do istoty różnicy jakości między żyw-
nością tej samej kategorii na rynku,

• uświadamianie branży gastronomicz-
nej, że nie ma autentycznej, tradycyjnej 
kuchni bez naturalnych, tradycyjnych 
produktów z regionu i tradycyjnych re-
ceptur, reprezentujących dziedzictwo 
kulinarne.

Bez liczącej się masy towarowej na na-
szym rynku produktów regionalnych w 
legalnym obrocie, a nie w szarej strefie,
realizacja założeń Wspólnej Polityki Rol-
nej UE w naszym kraju w ramach PROW 
na 2007-2013 nie będzie w pełni wykorzy-
stywać naszych możliwości w:
1/ działaniach prozdrowotnych,

2/ ochronie środowiska,
3/ wzroście opłacalności produkcji rolnej 

w małych i średnich  gospodarstwach,
4/ rozwoju małych firm najczęściej ro-

dzinnych,
5/ rozwoju turystyki - budowie atrakcyj-

nych produktów turystycznych,
6/ budowie marek lokalnych i regional-

nych,
7/ rozwoju regionalnym i lokalnym,
8/ działaniach na rzecz zachowania kul-

tury, szczególnie materialnej.

I W GĘSI POMORSKIEJ 
TKWI SIŁA TRADYCJI
Pięknie można przedstawić siłę i mądrość 
tradycji na przykładzie gęsi pomorskiej, 
którą gdzieś zagubiliśmy w czasach ide-
ologicznej walki z tradycją i regionali-
zmem. 
Gęś dla lepszego smaku dotuczano na 
owsikach. Z krwi i podrobów warzono 
czarną polewkę - czerninę. Tłuszcz był 
wysoko ceniony do pieczenia kruchych 
ciasteczek, jako konieczny dodatek do 

faszerowanej gęsiej szyjki i kiełbasek z 
gęsiny. Nigdy nie było go za dużo.
Z piersi gęsich powstawała słynna wędli-
na - półgęski. Reszta mięsa to surowiec 
na kiełbasę, a to, co zostało, potrzebne 
było do wywaru na czerninę. Jak nie kieł-
basa i faszerowana szyjka, to pasztet z 
gęsi, ale zawsze z największym szacun-
kiem podchodzono do półgęsków, słynnej 
przez wieki wędliny.
Chyba warto skorzystać z tej starej pomor-
skiej tradycji i zacząć na niej zarabiać.

Grzegorz RUSSAK

KIEŁBASA Z GĘSINY
Składniki: 
1kg tłuszczu z gęsi ze skórkami
6 kg gęsiny z tuszki bez mięsa z piersi 
(przeznaczamy na półgęski)
3 kg boczku wieprzowego
22 dkg pektosolu
przyprawy: 3 dkg pieprzu, 1 dkg kminku.
Wstępnie pokrojone składniki mieszamy z 
pektosolem i odstawiamy na 5 dni do chłod-
ni. Mięso i tłuszcz mielemy na oczku 13 lub 
10 maszynki lub kroimy. Na oczku 3 miele się 
tylko część wieprzowiny na wiązanie farszu, 
reszta na oczku 10. Całość dobrze wyrabia-
my, dodając 0,5 litra wody i przyprawy, a na-
stępnie napychamy w jelita cienkie baranie.
Wędzenie  
- 20 min temp. dymu 50-60 stopni
- 2 godz. - 35 stopni  - 1 godz. - 60 stopni

PÓŁGĘSKI WĘDZONE
Półgęski układamy ciasno w naczyniu ka-
miennym, przesypując pektosolem (18 dkg 
na półgęski z dwóch gęsi), kruszonym zie-
lem angielskim i pieprzem, liśćmi laurowy-
mi i siekanym czosnkiem. Odstawiamy na 

tydzień w chłodne miejsce. Robimy roztwór 
z 66 dkg pektosolu, 10 litrów wody, i zapa-
rzonych przypraw. Wkładamy do niego pół-
gęski na 3 dni. Po wyjęciu sznurujemy.
Wędzenie:  
- 0,5 godz - podsuszanie w temperaturze 
50-60 stopni
- 6 godzin - wędzenie w dymie o tempera-
turze 30 stopni
- 0,5 godz. podpiekania dla kruchości w 
temperaturze 50-60 stopni

SZYJKI GĘSIE FASZEROWANE
Farsz: 
1/3 siekanego drobno tłuszczu z gęsi
1/3 wątróbki gęsiej mocno, ale krótko sma-
żonej (blanszowanej)
1/3 mięsa z gęsi lub wieprzowiny krótko 
smażonej (blanszowanej)
Wszystko przemielone przez maszynkę 
na grubym oczku wyrabiamy z przyprawa-
mi, na koniec dajemy rodzynki. Przyprawy: 
pieprz, sól, cukier, gałka muszkatołowa, 1 
łyżka rodzynek moczonych w brandy.
Farszem napełniamy luźno szyjkę i zaszy-
wamy. Pieczemy 15 minut w wysokiej tem-

peraturze, a potem, do 2 godzin w tempera-
turze 140-150 stopni.

CZERNINA
Składniki:
Porcje kacze i gęsie (kadłuby) - 2 kg
podroby kacze i gęsie - 3k g
włoszczyzna - 1 kg  /  śliwki suszone - 0,9 kg
jabłka suszone - 0,6 kg
cukier - 0,15 kg  /  mąka - 0,06 kg
krew - 0,8 litra  /  ocet - 0,1 litra (10%)
sól, pieprz i 1 g majeranku
Należy ugotować 8 litrów wywaru z podro-
bów, porcji i warzyw, podprawić mąką, zago-
tować. Odlać pół litra, dodać krew utrwaloną 
octem i połączyć z pozostałym wywarem. Do 
zupy dodać ugotowane owoce oraz pokro-
jone drobno kawałki dróbek i mięso obrane 
z kości. Całość ostatecznie doprawić solą, 
pieprzem, octem i przyprawami. Podawać z 
kluseczkami ziemniaczanymi.

Przepisy na powyższe regionalne produkty i 
dania stosowane są w praktyce na co dzień 
w restauracjach Osady Karbówko w Elgi-
szewie pod Golubiem-Dobrzyniem. 
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Zgodnie z definicjami słownikowy-
mi regionalizm jest to kultura cha-
rakterystyczna dla danego regionu 
kraju, ale równocześnie – ruch spo-
łeczno-kulturalny zmierzający do 
pogłębienia wiedzy o niej, dążący 
do zachowania jej swoistych cech, 
do odnowy i rozwoju. Pracownia 
Regionalistyczna działa w Instytu-
cie Kulturoznawstwa i Dziedzictwa 
Regionalnego WSG od września 
2009 r. i od początku włącza się w 
ruch regionalistyczny na obszarze 
województwa kujawsko-pomorskie-
go i sąsiednich, starając się wspie-

rać rozwój poszczególnych subregionów i 
osoby działające na ich rzecz. 

Na co dzień pracujemy w kilkuosobowym 
zespole regionalistów (dr Andrzej Bogucki, 
dr Jacek Lindner, Bożena Ronowska), ale 
przynależność do Pracowni zadeklarowa-
ło kilkanaście osób przejętych ideą regio-
nalizmu i także na ich aktywność liczymy. 
Są wśród nich wykładowcy WSG i innych 
ośrodków, pracownicy i działacze instytu-
cji kulturalnych i turystycznych. Jesteśmy 
otwarci na współpracę z każdym, komu 
dziedzictwo kulturowe regionów i dobro 
społeczności lokalnych leży na sercu. 
Równocześnie propagujemy ideę pracow-
ni regionalistycznej jako jednostki nauko-
wej i oświatowo-dydaktycznej, działającej 
w ramach uczelni wyższej na rzecz roz-
woju własnego regionu, ale także i innych. 
Mamy świadomość, że krzewienie idei re-
gionalistycznych daje szansę studentom 
na określenie swej lokalnej tożsamości i 
stosunku do dziedzictwa kulturowego re-
gionów, z których przyjeżdżają, aby stu-
diować w WSG.
Proponujemy nowoczesne podejście do 
regionalizmu. Oznacza ono, po pierwsze, 
działania zarówno w skali mikro (subregio-
ny województwa kujawsko-pomorskiego), 
jak i makro (inne województwa, eurore-

giony, regiony świata). Po drugie, repre-
zentujemy podejście interdyscyplinarne, 
włączając w krąg naszych preferencji 
badawczo-poznawczych, oprócz kulturo-
znawstwa, spojrzenie z perspektywy także 
innych nauk humanistyczno-społecznych, 
np. etnologii, etnografii, geografii kultury,
socjologii, archeologii, biologii, sztuk pięk-
nych i historii. W swojej działalności sta-
ramy się łączyć aspekt teoretyczny badań 
z ich aplikacyjnym, praktycznym zastoso-
waniem.
Zgodnie z tymi założeniami w bieżącym 
roku akademickim Pracownia Regionali-
styczna realizuje rozliczne zadania o cha-
rakterze zarówno badawczym, jak i dydak-
tycznym oraz promocyjno-animatorskim. 

Do najważniejszych należy

PROJEKT BADAWCZY KRAJOBRAZ 
GEOGRAFICZNO-KULTUROWY 
WOJEWÓDZTWA 
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Pracownia koordynuje 3-letni projekt ba-
dawczy, realizowany we współpracy z 
Instytutem Geografii i Gospodarki Prze-
strzennej. Został on zbudowany wokół 
koncepcji geografii kultury, która jest
przedmiotem studiów także w WSG. Pro-
gram ma charakter interdyscyplinarny: sta-
nowi połączenie badań kulturoznawczych 
z zakresu regionalistyki oraz z obszaru in-
nych nauk. Celem jest zbadanie przemian 
kulturowych, zarówno w sferze material-
nej, jak i duchowej w regionie kujawsko-
-pomorskim w kontekście zmian granic 
administracyjnych województwa. Badacze 
zastanowią się, w jaki sposób i w jakim za-
kresie powstanie województwa kujawsko-
-pomorskiego wpłynęło na funkcjonowanie 
tradycyjnych (historycznych i etnograficz-
nych) subregionów w ramach nowych 
granic administracyjnych. Zbadają, na 
przykład, dynamikę występujących w nich 
zmian kulturowych, zwłaszcza związanych 

z lokalną kulturą materialną, przeobraże-
niami krajobrazu i poczuciem tożsamości 
grup ludności zamieszkujących dane sub-
regiony, zwłaszcza te, które znalazły się 
w granicach dwóch województw, takie jak 
Kociewie czy Pałuki. W kręgu ich zaintere-
sowań pojawi się także miasto jako ośro-
dek cywilizacji oraz przestrzeń do realizacji 
potrzeb i pragnień człowieka, zróżnicowa-
na kulturowo, społecznie i językowo. Do 
realizacji projektu zapraszamy wszystkich, 
którzy mogliby wnieść nowe spojrzenie na 
kwestie związane z jego tematem.

PROMOWANIE I ANIMOWANIE 
KULTURY REGIONALNEJ
Aktualnie Pracownia zaangażowała się 
w wydarzenia związane z IV Kongresem 
Kociewskim. Uczestniczyliśmy w spotka-
niach, których celem było przygotowanie 
imprez kongresowych – odbyły się one w 
Tczewie, Świeciu i Tleniu. Koordynatorem 
Kociewskiego Roku Kongresowego 2010 
w powiecie świeckim została Bożena Ro-
nowska, działaczka regionalna i twórczy-
ni ludowa z Kociewia, studentka kulturo-
znawstwa w WSG. W kwietniu br. wystąpił 
w APK, zaproszony przez Pracownię, zna-
ny etnolog, historyk sztuki i znawca stro-
jów ludowych dr Aleksander Błachowski 
z Torunia (patrz artykuły obok). Niestety, 
zaplanowana po tym wystąpieniu dysku-
sja na temat stanu badań nad Kociewiem, 
czyli debata kociewska, nie wypaliła ze 
względu na nikłe zainteresowanie ze stro-
ny kociewskich regionalistów. 
Jako współorganizatorzy konkursu poetyc-
kiego pn. „Druga strona słońca” członkowie 
Pracowni spotkali się w połowie czerwca w 
Świeciu, wraz z grupą studentów WSG, z 
twórcami nagrodzonych wierszy, mieszka-
jącymi na Kociewiu. Przysłano kilkadzie-
siąt wierszy – niektóre z nich reprezentują 
wysoki poziom warsztatowy i proponują 
nowe spojrzenie na problemy małej ko-
ciewskiej ojczyzny. Ich autorzy sięgają 
nawet po stylizację gwarową – gwara ko-
ciewska jest jednym z najważniejszych wy-
różników lokalnej tożsamości. 29 maja br. 
byliśmy obecni, jako reprezentanci WSG, 
na imprezach kongresowych w Świeciu. 
Z kolei, na październik zaplanowana jest, 
w ramach wydarzeń okołokongresowych, 
konferencja popularno-naukowa poświę-
cona edukacji regionalnej na Kociewiu, w 
której członkowie Pracowni planują wziąć 
udział. 
Pracownia Regionalistyczna angażuje się 
w działania instytucji i organizacji związa-
nych z innymi subregionami, np. w ubie-
głym roku została nawiązana współpraca 
z Instytutem Dziedzictwa Kruszwicy. W po-
łowie grudnia kierownik Pracowni wygłosił 
referat pt. „Wpływ dziedzictwa kulturowego 
Nadgopla na rozwój nadgoplańskiej kra-
iny” podczas spotkania z mieszkańcami 
Kruszwicy, zorganizowanego przez tenże 
Instytut. 
Obok Kujaw leżą Pałuki, subregion, na 
którego obszarze mieści się dwór w Sielcu 
koło Żnina, dawna posiadłość dowódcy flo-M
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ty wojennej, przed i podczas II wojny świa-
towej, kontradmirała Józefa Unruga. We 
dworze sieleckim, którego właścicielką jest 
obecnie Katarzyna Rodziewicz, spadko-
bierczyni dziedzictwa kulturowego szlachty 
północnokresowej, mieści się muzeum po-
święcone pamięci tego wybitnego Polaka. 
Przyjazd do Sielca i podjęcie współpracy z 
nową właścicielką dworu może przynieść 
studentom WSG wiele korzyści. Ciekawa 
jest nie tylko historia, ale i architektura bu-
dynków dworskich, warte uwagi – dzieje i 
obecny stan dworskiego parku i cmenta-
rza, losy mieszkańców dworu i folwarku 
(dziś teren popegeerow-
ski), ich wzajemne relacje 
dawniej i dzisiaj. Możliwe 
jest także przeprowadza-
nie warsztatów dzienni-
karskich i aktorskich oraz 
organizowanie biesiad 
literacko-artystycznych. 
 
REGIONALIZM W PER-
SPEKTYWIE 
EUROPEJSKIEJ I ŚWIA-
TOWEJ
Regionalizm nie musi 
być postrzegany jedynie 
w lokalnej skali. Bardzo 
pouczające dla lokalnych 
patriotów i animatorów 
mogą się okazać do-
świadczenia mieszkań-
ców regionów odległych 
krajów. W listopadzie 
ubiegłego roku Pracow-
nia we współpracy z 
Europe Direct zorgani-
zowała dla studentów 
WSG warsztaty o nazwie 
„Strategia przemocy i 
strategia siły w działalno-
ści administracji publicz-
nej Unii Europejskiej”, 
prowadzone przez daw-
nego lidera podziemnej 
„Solidarności” Zbigniewa 
Bujaka. Żywo prowadzo-
ne zajęcia spotkały się z 
dużym zainteresowaniem 
uczestników, zwłaszcza 
że prelegent umiejętnie 
wskazywał na specyfikę
działań administracji w poszczególnych 
krajach jednoczącej się Europy, postrze-
ganej jako ojczyzna regionów. 
Na regionalne aspekty kulturowych za-
chowań Indian północnoamerykańskich 
wskazywał w swojej barwnej prezentacji 
ich kultury Adam Piekarski, znany bydgo-
ski indianolog. Szczególne wrażenie na 
studentach kulturoznawstwa, dla których 
Pracownia przygotowała jego wystąpie-
nie, wywarło ukazanie odrębności modeli 
kulturowych, jakie reprezentują Indianie 
żyjący dziś dobrowolnie w rezerwatach 
– swoich małych ojczyznach – w stosun-
ku do wzorów zachowań cywilizacyjnych 
mieszkańców wielkich i mniejszych miast 
amerykańskich. Ci ostatni nie czują się na 

stałe związani ze swoim regionem i czę-
sto zmieniają miejsce zamieszkania, prze-
mieszczając się w ciągu życia po obszarze 
swojego wielkiego kraju. Odrębność i nie-
przystawalność obu tych amerykańskich 
światów nie przeszkadza jednak we wza-
jemnym budowaniu ich pokojowej koegzy-
stencji w obrębie wspólnej ojczyzny. Jed-
nak to regionalna i plemienna odmienność 
stanowi o żywotności i sile Indian, którzy 
przetrwali trwający dziesiątki lat napór 
wrogiej im cywilizacji Zachodu. Czyżby 
memento dla kosmopolitycznie i wielokul-
turowo zorientowanej Europy? 

PLANY 
Wiążą się z działalnością wydawniczą, 
którą Pracownia chce podjąć, zwłaszcza 
z uruchomieniem czasopisma naukowego 
pn. „Przegląd Regionalistyczny”, którego 
wstępna koncepcja została opracowana. 
Wzbogacałoby ono i systematyzowało 
wiedzę o naszym makroregionie, ale tak-
że prezentowało najnowsze osiągnięcia 
polskiej regionalistyki i stanowiło forum 
wymiany poglądów. Dokumentowałoby 
działalność Pracowni i dorobek badaczy 
współpracujących z nią.

OFERTA DLA STUDENTÓW
Pracownia Regionalistyczna adresuje 
swoją ofertę nie tylko do badaczy-regio-

nalistów, ale także do studentów, którym 
proponuje:
• udział w przedsięwzięciach służących 

badaniu i upowszechnianiu kultury du-
chowej i materialnej subregionów wcho-
dzących w skład województwa kujaw-
sko-pomorskiego i innych;

• udział w wykładach i prezentacjach po-
święconych edukacji regionalnej, roli 
dziedzictwa kulturowego w budowaniu 
tożsamości regionalnej, kulturze, ob-
rzędowości, sztuce, literaturze i pol-
szczyźnie regionalnej. Na jesień br. 
zaplanowano m.in. wykłady Mariusza 

Żebrowskiego, kustosza 
muzeum w Grudziądzu, na 
temat roli twierdz i budowli 
fortyfikacyjnych w historii
Pomorza. Udział członków i 
współpracowników Pracow-
ni w konferencji „Twierdza 
Grudziądz” w Grudziądzu 
(wrzesień 2009), w tym wy-
stąpienie jej kierownika na 
temat roli „miejsc pamięci” 
w dziedzictwie kulturowym 
regionu, stanowiło zapo-
wiedź zaprezentowania te-
matu zabytkowych budowli 
fortyfikacyjnych Pomorza
na WSG;
• udział w konkursach o te-
matyce regionalnej; jesie-
nią br. zostanie ogłoszony, 
właśnie przygotowywany, 
konkurs fotograficzny pn.
„Najciekawsze miejsca Ku-
jawsko-Pomorskiego”, w 
którym będą mogli uczestni-
czyć także studenci WSG;
• możliwość pisania prac 
dyplomowych na tematy 
związane z szeroko pojmo-
wanym regionalizmem.

Na koniec apel:
Studencie, zainteresuj się 
swoim regionem i zostań 
jego znawcą! Stań się ba-
daczem jego historii, za-
bytków, krajobrazu, przy-
rody, kultury, literatury, 
sztuki, obyczajów, języka, 
folkloru, muzyki, tańców i 

strojów, włącz się w działania jego in-
stytucji kulturalnych, stale uczestnicz 
w życiu lokalnego środowiska! Pomo-
żemy Ci napisać pracę na temat zwią-
zany z regionem, z którego pochodzisz! 
Zostań liderem swojej społeczności lo-
kalnej! 

Włodzimierz Moch
Kierownik Pracowni Regionalistycznej

e-mail: wlodzimierz.moch@byd.pl

1/ Zob. Inny słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2000, 
t. 2, s. 426; Uniwersalny słownik języka polskiego, PWN, 
Warszawa 2003, t. 4, s. 50.
2/  W roli propagatora tej idei kierownik Pracowni wystąpił 
podczas konferencji „Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju 
regionalnego” w Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zawodowej w 
Słupsku w listopadzie ub. roku.
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Odpowiedzi na pytanie: „Dziedzic-
two historyczne Kociewia – warto-
ścią naszej Małej Ojczyzny?” poszu-
kiwali uczestnicy pierwszego dnia IV 
Kongresu Kociewskiego, który odbył 
się 8 maja br. w Tczewie. Nietrudno 
domyślić się, że wszystko, co zosta-
ło tam powiedziane, potwierdzało 
ogromny dorobek Kociewia. Regio-
nu, który zresztą został wyodrębnio-
ny nie ze względu na położenie we 

wschodniej części Borów Tucholskich, w 
dorzeczu Wierzycy i Wdy, ale według kry-
teriów etnicznych i kulturowych.
Kultura będzie tematem obrad kolejnego 
dnia IV Kongresu Kociewskiego w Sta-
rogardzie Gdańskim (3 lipca br). Świecie 
natomiast swoją konferencję kongresową 
9 października br. poświęci edukacji re-
gionalnej na Kociewiu, a 12 października 

w Subkowach rozpocznie się dyskusja na 
temat kulinariów.  
Kongres stał się okazją do ustanowienia 
Kociewskiego Roku Kongresowego 2010, 
w ramach którego odbywają się dziesiątki 
imprez, poświęconych regionowi. Z inicja-
tywy naszej Uczelni, ściślej Galerii De-
biut, powstał projekt pn. „Tradycja i folklor 
w dobie współczesności”, współfinanso-
wany przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Celem projektu jest m.in.: ożywienie i 
zachowanie lokalnych ludowych tradycji 
artystycznych, nauka poszanowania war-
tości i kultury przodków, rozwój tożsamo-
ści regionalnej, popularyzacja wiedzy o 
dziedzictwie kulturowym poszczególnych 
etnoregionów województwa kujawsko-po-
morskiego, zwłaszcza kultury Kociewia, 
rozbudzanie zainteresowań artystycz-
nych w szczególności młodzieży z obsza-
rów wiejskich i małych miast, promowanie 
twórców nieprofesjonalnych i ich dorobku 
artystycznego.
W ramach projektu w Galerii Debiut mia-
ła miejsce wystawa prac Mai Traczyk, 
rzeźbiarki ściśle związanej z Kociewiem. 
Wernisażowi towarzyszył wykład dr. Alek-
sandra Błachowskiego pt.: „Koncepcja 
tworzenia rekonstrukcji strojów ludowych 
na Pomorzu” oraz warsztaty „Malarstwo 
ludowe na szkle”. Przewidywane są po-
nadto warsztaty wzornictwa ludowego, 
konkurs plastyczny „Serce spod strzechy” 
oraz wystawa zbiorowa twórców ludo-
wych Kociewia. 
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Tradycja i folklor 
w dobie współczesności

Natura 
w drewnie
Marlena (Maja) Traczyk jest absolwent-
ką UKW w Bydgoszczy. Od 3 lat zajmuje 
się rzeźbą w drewnie. Swoje prace reali-
zuje w pracowni rzeźby w Jeżewie pod 
opieką instruktora Janusza Kasaka. Do 
tej pory wystawiała je w rodzinnej miej-
scowości i w Inowrocławiu. Dwie płasko-
rzeźby jej autorstwa: „Drzewo” w roku 
2007 i  „Wilk” w  2008 zdobyły pierwsze 
miejsca w Konkursie Rzeźbiarskim o 
tematyce myśliwsko–leśnej, organizo-
wanym przez Nadleśnictwo Dąbrowa i 
Wójta Gminy Jeżewo. 
W Galerii Debiut zobaczyliśmy zbiór jej 
rzeźb i płaskorzeźb w drewnie o tema-
tyce związanej z naturą (kwiaty, motywy 
roślinne) oraz postacią ludzką.
- Podziwiając rzeźby tej młodej Kocie-
wiaczki mam niejasne wrażenie, że są 
mi  znajome, bardzo bliskie, choć nigdy 
nie miałam przyjemności oglądania ich 
– mówi Bożena Ronowska, koordyna-
torka Kociewskiego Roku Kongreso-
wego 2010 w Świeciu. - Sprawne dłuto 
autorki przypomina dłuto  Zygmunta 
Bukowskiego, nieżyjącego już mistrza z 
Kociewia. Podobnie jak on, Maja  swoje 
dzieła wkomponowuje w naturalne wa-
lory tworzywa, podobnie też pokazuje 
ludzkie postaci i rośliny. Sądzę, że ta 
młoda, utalentowana rzeźbiarka z Jeże-
wa ma przed sobą przyszłość w kultu-
rze regionalnej Kociewia. Nasz skrawek 
ziemi potrzebuje młodych, ambitnych 
twórców. 

Na szkle 
malowane
Jednym z wydarzeń, ściśle związanych z 
Kociewskim Rokiem Kongresowym, były 
warsztaty malowania na szkle, w których 
wzięli udział studenci I roku kulturoznaw-
stwa i osoby z zewnątrz, wśród nich naj-
młodsza - trzynastolatka.
Pierwotnie miał je poprowadzić Edmund 
Zieliński, znany twórca ludowy Kociewia. 
Ponieważ nie mógł przybyć do Bydgosz-
czy, to ja podjęłam się tego zadania. W 
jednej chwili z organizatora zmieniłam się 
w prowadzącego. 
Po teoretycznym wstępie na temat Kocie-
wia (niestety Bydgoszcz mało zna nasz 
region) przeszliśmy do robienia szkiców, 
które następnie trzeba było przenieść na 
szkło. Z tym już nie było tak łatwo. Szkło 
jest gładkie, ręka drży. Kreski się znie-
kształcają.  Coraz ciekawiej się robi, gdy 
przychodzi pora na farbki. To mój ulubio-
ny moment. W jednej chwili wyłaniają się 

barwy i postacie. Prowadziłam już wiele 
warsztatów, zawsze jest tak, że na po-
czątku zdaje sie być nieciekawie... ale 
nagle, kiedy już coś się wyłania, wszyscy 
zanurzają się w pracy na tak długo, aż jej 
nie ukończą. 
Ta dziedzina twórczości ludowej jest ewe-
nementem na skalę światową. Sam pro-
ces malowania na szkle zwykłemu obser-
watorowi może wydawać się prosty. Nic 
bardziej mylnego. Wszystko przebiega w 
innej kolejności niż w przypad-
ku malarstwa sztalugowego. 
Malując obraz olejny wpierw  
tworzymy tło. Na szkle  po-
czątek zaczyna się na końcu. 
Więc zaczynam od konturów, 
następnie nakładam farby, a 
na koniec maluję tło. Co cie-
kawe, prawa strona obrazu 
jest tak naprawdę lewą. Co 
oznacza, że po wyschnięciu 
naszego dzieła oglądamy je 
po drugiej stronie szybki. 
Bardzo często maluje się po-
staci świętych umieszczone 
w samym centrum obrazu, a 

wokół nich symetrycznie rozmieszczone 
duże motywy roślinne. Właśnie po nich 
można z łatwością określić, w jakim regio-
nie kraju powstał obraz. 
Kociewie też ma swoje motywy zdobni-
cze, pierwsze opracował niedościgniony, 
nieżyjący już artysta z Tczewa Wojciech 
Lesiński, nad drugimi swój cenny czas 
spędza Edmund Zieliński z Gdańska. Na 
jego motywach zwykle pracuję.
  Bożena Ronowska
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„Koncepcja tworzenia rekonstrukcji 
strojów regionalnych na Pomorzu, ze 
szczególnym uwzględnieniem Kocie-
wia” była tematem wykładu, wygłoszo-
nego przez dr. Aleksandra Błachow-
skiego w WSG.
Już na wstępie dr Błachowski zazna-
czył, że z powodu braku należytych 
źródeł  wszyscy skazani jesteśmy na 
tendencyjną i niepełną wiedzę. Dodat-
kowo zawieruchy dziejowe skutecznie 
przyczyniły się do stopniowego za-
niku kultury. Wskazując tych, którzy 
podejmowali się kolejno rekonstruk-
cji pomorskich strojów, dr Błachowski 
szczegółowo wyjaśnił, w jaki sposób 
przebiegał ten proces i kto miał w nim 
swój wielki udział. 
W wykładzie pojawia się małżeństwo 
Majkowskich, które przed wojną pod-
jęło próbę rekonstrukcji stroju ka-
szubskiego. Ich praca została jednak 
zdyskwalifikowana tuż po wojnie przez
etnografów. Wśród badaczy był też 
Oskar Kolberg, który zajął się bada-
niem kultury Pomorza. Jednak był on 
przede wszystkim muzykiem, ręko-
dzieło nie było mu tak bliskie, więc kie-
dy opisywał łowickie pasiaki zamiast 
opisywać kolory, pisał, że są pstre. 
Dziś takie określenie etnografom nic 
nie mówi. 
Rekonstrukcją pomorskich strojów lu-
dowych zajmowała się również Boże-
na Stelmachowska, po której pozosta-
ło bardzo dużo rzetelnych materiałów. 
Pracowała nad strojem podmiejskim. 
Nie bez znaczenia były wszelkie 
działania małżeństwa Gulgowskich. 
Stworzone przez nich Muzeum we 
Wdzydzach Kiszewskich było pierw-
szym skansenem w Polsce. Państwo 
Gulgowscy wywarli ogromny wpływ na 
rozwój kultury kaszubskiej. Stworzyli 

hafty, które funkcjonują do dziś w tym 
regionie i cieszą się ogromnym powo-
dzeniem. Nie podjęli się jednak badań 
nad rekonstrukcją stroju kaszubskie-
go. 
Dr Błachowski wiele miejsca poświęcił 
Józefowi Gajkowi, etnografowi, który 
odegrał znaczącą rolę w rekonstrukcji 
strojów ludowych nie tylko Pomorza. 
W pozostawionych przez niego pra-
cach jest też opis kociewskiego stro-
ju, który znamy dziś jako świetlicowy. 
Kiedy w kwietniu 1938 roku ustalono 
nowy podział administracyjny Polski, 
w skład Pomorza wszedł teren daw-
nego woj. pomorskiego ( m. in. Kocie-
wie), całe Kujawy, Ziemia Chełmińska, 
Ziemia Dobrzyńska, Pałuki. Stworzo-
no Wielkie Pomorze. Ważne było, by 
udowodnić wszystkim, że ten teren za-
mieszkuje wielu Polaków. Ktoś wpadł 
na pomysł, by na wielki Zlot Młodzieży 
w 1938 roku ubrać młodych ludzi w re-
gionalne stroje. To miał być manifest 
ich polskości. Polecono więc Gajko-
wi, by w niemal ekspresowym tempie 
zrobił badania terenowe na Pomorzu  
i zaprojektował stroje m. in. dla Ka-
szubów, Kociewia, Tucholi, Kujaw itd. 
Czasu więc miał bardzo mało. Opra-
cował ankietę, którą rozesłał przede 
wszystkim do szkół. Z jej wynikami 
połączył wyniki swoich badań i tak na 
Zlocie Młodzieży w 1938 roku przed-
stawiciele Pomorza wystąpili w stro-
jach regionalnych. 
Ziemie pomorskie badał też Longin 
Malicki, który przeprowadził rzetelne 
badania również na Kociewiu. Podob-
nie Władysław Łęga, który wyniki swo-

ich badań dotyczące Kociewia 
opublikował w książce pt. ”Okoli-
ce Świecia”. 
Najstarsze relacje dotyczące ko-
ciewskiego stroju ludowego po-
chodzą z XIX wieku. Wiadomo, 
że ze względu na modę, pewne 
części stroju szybciej zanika-
ły. Doktor Błachowski od ponad 
dziesięciu lat prowadzi badania 
na temat strojów ludowych w 
Polsce, w tym także strojów po-
morskich. Podczas jednej z wielu 
podróży do Lwowa odnalazł 1200 
rysunków, szkiców i akwarelek strojów 
ludowych Polski i Galicji wschodniej. 
Niestety pośród nich nie ma strojów z 
Pomorza. 
Kaszubski strój ludowy zrekonstruowa-
ła Bożena Stelmachowska. Jest też 
strój pałucki, zrekonstruowany dzię-
ki Klarze Prylowej. Kociewie ma strój 
stworzony przez Gajka. By dokonać 
właściwej rekonstrukcji kociewskiego 
stroju ludowego, trzeba sięgnąć do 
źródeł z XIX wieku. Dr Błachowski za-
sugerował, że strój kociewski nie może 
się zbyt mocno różnić od strojów, któ-
re są już zrekonstruowane w regionie. 
Należy spojrzeć na naszych sąsiadów 
i tam poszukać wskazówek. 
Doktor Błachowski dokonał już re-
konstrukcji wielu strojów, m. in. stroju 
chełmińskiego, którego projekt przed-
stawił słuchaczom wykładu. Wskazał 
na cechy tego stroju i zasugerował, że 
ten kociewski może nosić podobne. 

                                                            
     Bożena Ronowska

Czarnina kujawska, zupa z kaczej krwi 
oraz syrop z mniszka lekarskiego rodem z 
Bronisławia to kolejne produkty dołączone 
do elitarnej listy produktów tradycyjnych 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Najnowsze produkty z ministerialnej listy - 
czarnina kujawska i mniszek bronisławski 
są dziełem pań ze słynnego Koła Gospo-

dyń Wiejskich w Bronisławiu 
(gm. Dobre). Wpisane zostały 
na listę 18 stycznia 2010 roku, 
po ubiegłorocznej szynce ku-
jawskiej, nabijanej goździka-
mi, produkcie Anny Patyk.
Mniszek bronisławski, dzieło 
Marioli Wodniak, jest przygo-
towywany zgodnie z recepturą 
przekazaną przez Aurelię Si-
korską z podradziejowskiego 
Bieganowa. Od dawien dawna 
jest znany pod nazwą miodek 

majowy. By go przyrządzić, panie zbie-
rają kwiaty mniszka w słoneczny majowy 
dzień na pobliskich łąkach, do wywaru z 
kwiatów dodają cukru i soku z cytryny, a 
następnie odstawiają do przechowania w 
ciemne miejsce. Mniszek wykorzystywa-
ny jest jako środek moczopędny, przeciw-

zapalny i dezynfekujący.
Czarnina kujawska to produkt tradycyjny 
autorstwa zespołu pań z miejscowego 
Koła Gospodyń Wiejskich. Jej przygo-
towanie polega na ugotowaniu rosołu z 
mięsa kaczego i zaprawieniu go kaczą 
krwią z dodatkiem octu, mąki i cząbru. 
Rosół koniecznie trzeba gotować na wa-
rzywach z własnego ogródka - mówi Ma-
ria Stężewska, współautorka produktu. 
Panie z Bronisławia powiedziały nam, że 
jak tylko sięgają pamięcią, czarnina za-
wsze była podawana na niedzielny świą-
teczny obiad.
Na zakończenie dodam, że to jeszcze nie 
koniec. Panie czekają na kolejny certyfi-
kat z gruszkami staruszkami. Ale o tym 
następnym razem.
  Tekst i zdjęcie: 

Mirosław Kowalski

O stroju ludowym
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Czarnina i syrop
prawem chronione

Autorki trzech produktow tradycyjnych, od lewej Anna Patyk, Lucyna Zacharek, 
Renata Dzik, Maria Stężewska i Mariola Woźniak
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23 czerwca 2009 roku, w świę-
tojański wieczór, w samym ser-
cu Bydgoszczy - Starym Rynku, 
przeprowadzono naukowy eks-
peryment - nieinwazyjne bada-
nia archeologiczne. Celem tych 
pokazowych badań, adresowa-
nych do wszystkich osób zainte-
resowanych historią Bydgoszczy 
bądź nowoczesnymi technikami 
geofizycznymi, było wspólne interdyscy-
plinarne odkrywanie przeszłości naszego 
pięknego miasta. 
Badania prowadzili pracownicy firmy Proton-
-Archeo z Krzeszowic (pod kierownictwem 
Łukasza Porzuczka), a późniejsze prezenta-
cje, w Bibliotece Publicznej, wyników badań 
wraz z wykładem o historii rynku i nowocze-
snych metodach badawczych - pracownicy 
Bydgoskiej Platformy Archeologicznej (BPA) 

oraz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzen-
nej WSG w Bydgoszczy. Wydarzenie to inicjowało 
także działalność wspomnianej Bydgoskiej Plat-
formy Archeologicznej oraz stanowiło ciekawą 
praktykę terenową pierwszego rocznika słuchaczy 
Podyplomowego Studium „Zarządzanie w arche-
ologii” w WSG – jedynego w skali kraju kierunku, 
który kształci menedżerów archeologii.
Bydgoska Platforma Archeologiczna to między-
wydziałowa jednostka badawczo-usługowa dzia-

łająca w strukturze Wyższej Szkoły Gospodarki  
w Bydgoszczy, której głównym celem jest promocja 
archeologii, historii, historii sztuki oraz dziedzictwa 
kulturowego. Jest organizatorem otwartych poka-
zów i prelekcji oraz płaszczyzną integracyjną spe-
cjalistów w zakresie interdyscyplinarnych badań 
archeologicznych. 
W badaniach fragmentu bydgoskiego rynku wyko-
rzystano kilka metod i narzędzi badawczych, stoso-
wanych z powodzeniem w nowoczesnej archeologii. 
Były to głównie metody geofizyczne i geoinforma-

tyczne. Z narzędzi geofizycznych zastosowano
metodę georadarową i elektrooporową. Pierwsza 
z nich polega na emisji fali elektromagnetycznej 
(o różnej częstotliwości) w głąb ziemi. Na granicy 
dwóch ośrodków fala ulega odbiciu, a otrzymany 
w ten sposób obraz falowy jest odzwierciedleniem 
budowy geologicznej badanego ośrodka bądź wy-
stępujących w nim obiektów antropogenicznych. 
Druga metoda związana jest z pomiarem zmian 
oporności pozornej gruntu za pomocą elektrod 
prądowych i pomiarowych. Sposobem tym można 
wykrywać pozostałości drewnianych i kamiennych 
ścian budowli, dawnych wkopów, jam, murów i pu-
stek, a także ślady dawnych dróg i duktów. Metody 
geoinformatyczne to narzędzia, które pozwalają na 
integrację historycznych i współczesnych planów 
miast, zdjęć lotniczych, zobrazowań satelitarnych 
z otrzymanymi wynikami badań terenowych, w tym 
metodami geofizycznymi.
Obiekt badań nie został wybrany przypadkowo. 
Według historycznych źródeł Bydgoski Rynek wy-

tyczono już w 1346 roku, a wybrukowano w 1604 
roku. Pierwotna drewniana zabudowa otaczająca 
rynek, zastąpiona została gotycką budowlą w XV 
wieku, którą następnie rozbudowano w stylu baro-
ku w XVII wieku i przebudowano na początku XX 
wieku. Na środku rynku w 1515 roku wzniesiono re-
nesansowy Ratusz Miejski (rys. 1a), który po latach 
świetności w XVI-XVII wieku (rys. 1b) i dewastacji 
w XVIII wieku został doszczętnie rozebrany przez 
władze pruskie w 1834 roku. Na rynku znajdował 
się m.in. pomnik Fryderyka II Wielkiego (rys. 1c), 

a obecnie widnieje pomnik Walki i Mę-
czeństwa Ziemi Bydgoskiej oraz fontan-
na z rzeźbą. W XX wieku nie podjęto 
próby określenia lokacji tej znakomitej 
budowli i obecnie (rys. 1d) mieszkańcy 
Bydgoszczy mogą jedynie na podstawie 
materiałów historycznych wnioskować  
o jego pierwotnym położeniu. 
Wyniki uzyskane w trakcie nieinwa-
zyjnych badań (warto podkreślić, że 

bez rozkopywania podłoża i zamykania rynku dla 
mieszkańców) są bardzo obiecujące. Na 
podstawie badań płyty rynku o wymiarze 20x30 
metrów stwierdzono występowanie anomalii geo-
radarowych i elektrooporowych. Podwyższona 
oporność (kolor od białego do niebieskiego) wska-
zuje na obiekty pochodzenia antropogenicznego, 
a geometryczny zarys na możliwe pozostałości po 
zabudowaniach. Potwierdzają to echogramy, na 
których występują obszary o zmienionym obrazie 
radarowym. Może to świadczyć o istnieniu w da-
nym miejscu gruzowiska lub pozostałości murów. 
Nałożenie uzyskanych obrazów na archiwalne pla-
ny miasta daje bardzo ciekawą interpretację. 
Nie można jeszcze przesądzać o dokładnym okre-
śleniu zarysu ratusza miejskiego, ale uzyskane 
wstępne wyniki będą przyczynkiem do bardziej 
szczegółowej eksploracji prowadzonej różnymi 
metodami i narzędziami badawczymi oraz do za-
interesowania decydentów i grona pasjonatów tym 
obszarem, tematem i metodami badań. Kolejne 
prace powinny objąć swoim zasięgiem większy 
obszar rynku. 
Widząc dużą liczbę osób obecnych podczas ba-
dań (rys. 3) i obserwujących nasz naukowy ekspe-
ryment, można powiedzieć, że założony cel został 
osiągnięty – zajrzeliśmy bez łopaty kilka metrów  
w głąb ziemi. Wyniki badań zostały już tego same-
go dnia udostępnione publiczności w sali wykła-
dowej Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy.

Rys. 2. Prezentacja wynik·w badań 

Rys. 3. Nieinwazyjne badania bydgoskiego rynku - badania geora-
darowe prowadzone bez naruszania gruntu i bez zamykania rynku 
dla mieszkańców,

dr Mieczysław Kunz, 
Pracownia GIS IGiGP WSG 

dr Łukasz Dominiak, BPA WSG
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Nieinwazyjne badania 

Starego Rynku 
                    w Bydgoszczy

Rys. 1. Stary Rynek w Bydgoszczy wraz z otoczeniem na archiwalnych materiałach dokumentacyjnych, historycznych i telede-
tekcyjnych: a) Ratusz Miejski w XVI wieku (wyobrażenie artystyczne według Marka Rony), b) fragment planu miasta wydanego  
w 1890 roku ukazującego nieistniejące już budynki (na czerwono), wśród nich – Ratusz Miejski c) fragment planu miasta z 1877 
roku (po rozbiórce ratusza), d) wysokorozdzielcze zobrazowanie satelitarne QuickBird z 2003 roku (źródło: Google Earth).
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W czasach, gdy zanika czytelnictwo, 
wszelkie formy jego rozpowszechniania 
nabierają szczególnego znaczenia. Dlate-
go dobrze się stało, że  Biblioteka Główna 
i Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG 
włączyły się do ogólnoświatowego ruchu 
bookcrossingowego. Chcemy zaintereso-
wać książką młodzież i dorosłych miesz-
kańców Bydgoszczy, sprawić, by czytanie 
stało się modą i przyjemnością. To rów-
nież świetne rozwiązanie dla tych, którzy 
uwielbiają czytać, ale nie stać ich na ku-
powanie każdej interesującej ich pozycji. 
Książka leżąca na półce w domu jest tylko 
ozdobą, nabiera życia dopiero wtedy, gdy 
jest czytana i rozpowszechniana. 
Na naszej półce, którą nazwaliśmy Book-
space – Biblioteczka APK, każdy znajdzie 
coś dla siebie. Można usiąść, zapoznać 
się z uwolnionymi publikacjami, poczytać 
w skupieniu. Można spotkać się ze zna-
jomymi i przyjaciółmi przy kawie lub her-
bacie i porozmawiać o książkach. Można  
też wymienić się książką. Przynosimy 
swoją książkę, kładziemy na półkę, a wy-
pożyczamy inną, która nas zainteresuje. 
Po przeczytaniu odkładamy ją na naszą 
półkę lub też uwalniamy w innym miejscu, 
np. autobusie, parku itp. Chodzi o to, by 

książka miała jak najwięcej czytelników i 
była dalej rozpowszechniana. Ważne jest 
również, żeby wypożyczaną lekturę zare-
jestrować na naszej stronie internetowej 
www.bookspace.byd.pl.  Dzięki temu bę-
dzie wiadomo, czy książka znajduje się na 
półce, czy jest czasowo niedostępna i jaką 
przebyła trasę. Oddając książkę także  za-
znaczamy, że wróciła na półkę. Jednym 
słowem poprzez uwalnianie książek two-
rzymy ogólnopolską bibliotekę wirtualną.  
Uzyskaliśmy duże wsparcie merytoryczne 
od koordynatora ogólnopolskiego Fundacji 
Bookcrossing Polska,  Jolanty Niwińskiej, 
na co dzień  nauczycielki i bibliotekarki. 
To dzięki jej projektom Bydgoszcz uznana 
została za stolicę polskiego bookcrossin-
gu. Pani Niwińska jest animatorką czytel-
nictwa, inicjatorką  akcji czytelniczych, ta-
kich jak „Bydgoskie Biesiady  Czytelnicze” 
czy „Ferienada”. To również dzięki niej 
ruch bookcrossingowy dotarł do naszej 
Uczelni.  
W oficjalnym otwarciu naszej półki  wzięli
udział wybitni przedstawiciele z naszego 
regionu, którzy zachęcali zebranych do 
czytania, prezentując fragmenty wybranej 
przez siebie literatury: wspomniana już 
Jolanta Niwińska, Stefan Pastuszewski, 

pisarz i poeta, dziennikarz, krytyk literac-
ki, polityk, założyciel miesięcznika literac-
kiego Akant oraz Łukasz Gajdzis, aktor 
i reżyser Teatru Polskiego, od dwóch lat 
współpracujący z APK.                             

Monika Grzybowska
koordynator Bookcrossing WSG

CIAŁO – EDUKACJA 
– UMYSŁ
red. Piotr Błajet, Byd-
goszcz 2010, ISBN: 
978-83-61036-45-6, 
ss.295.
Książka nieprzypadko-
wo ma tytuł triadowy. 
Nieprzypadkowo też 
centralnym punktem, 
można by rzec, „ne-

gocjacyjnym”, jest w niej edukacja. To próba 
przyglądnięcia się relacjom pomiędzy tym, co 
w człowieku naturalne, a tym, nad czym może 
zapanować umysł poddany procesowi eduka-
cji. Prezentowany Czytelnikom tom niczego nie 
rozstrzyga, a tym bardziej nie rozwiązuje i nie 
załatwia. Natomiast znakomicie inspiruje i kieru-
je ku nowym obszarom, ku integralności nauki 
w kierunku Ciekawego Dobra. Dobra niekiedy 
odmiennego od definiowanego przez filozofów,
a zwłaszcza pedagogów, ale wartego zaintere-
sowania, a w każdym razie zastanowienia.

AGLOMERACJE MIEJSKIE W POLSCE 
NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU. PROBLE-
MY ROZWOJU, PRZEKSZTAŁCEŃ STRUK-
TURALNYCH I FUNKCJONOWANIA
red. Wiesław Maik, Bydgoszcz 2009, ISBN: 
978-83-61036-48-7, ss. 396
Tematem publikacji są współczesne przemia-
ny społeczno-gospodarcze dokonujące się 
pod wpływem powstałej w końcu XX w. nowej 
kombinacji czynników rozwoju, składającej 
się z trzech wzajemnie wspomagających się 
sił: rosnącej roli innowacji i informacji, roz-

szerzającej się globa-
lizacji i zaostrzającej 
się konkurencji. Tom 
zawiera 19 opracowań 
autorów reprezentują-
cych prawie wszystkie 
ośrodki geograficzne
w Polsce. Problematy-
ka zamieszczonych tu 
artykułów nawiązuje do 
aktualnych problemów 

badawczych aglomeracji miejskich w Polsce 
i jest w pewnym stopniu reprezentatywnym 
przeglądem w tym zakresie. Cechą wyróżnia-
jącą tomu jest jego różnorodność tematyczna i 
różny charakter prezentowanych prac: od teo-
retycznych i metodologicznych rozważań do 
ujęć empirycznych i przeglądowych.

REZONUJĄCY ROZUM NAUKI 
A ROZUMNOŚĆ INTUICJI
red. Grażyna Żurkowska, Seweryn Blandzi, 
Bydgoszcz 2009, ISBN: 978-83-61036-41-8, ss. 
462, Wydawnictwo Rolewski & Wydawnictwo 
Uczelniane WSG & Wydawnictwo IFiS PAN
Problematyka tego zbiorku jest rozległa i wie-
lopoziomowa. Z jednej strony otwiera ją próba 
zrozumienia, a czasem nawet rozwinięcia roz-
maitych wątków sformułowanej przez profesor 
Motycką nowej filozofii nauki, z drugiej zaś,
trud skonfrontowania tej oryginalnej propozy-
cji z alternatywnymi lub odmiennymi punktami 
widzenia. Praca podejmuje wiele fundamental-
nych kwestii z zakresu filozofii nauki, w tym tak
ważną dzisiaj sprawę, jaką jest relacja nauki 
do rzeczywistości i co za tym idzie, stosunek 

filozofii do roz-
maitych praktyk 
uczonych. Wiele 
miejsca zajmują 
zagadnienia o 
charakterze ogól-
niejszym, m.in. 
pytanie o wagę 
metafizycznego
namysłu nad na-
turą świata, jako 

podstawy możliwych projektów ontolo-
gicznych, kwestia poznania i jego zako-
rzenienie w bycie, natura prawdy, źródła i 
podstawa naszych decyzji kognitywnych, 
sprawa granic i statusu racjonalności, 
miejsce rozumu spekulatywnego w prak-
tykach dyskursywnych, granice rozumu 
instrumentalnego, społeczny wymiar twórczo-
ści naukowej, status pojęć i wartości ogólnych, 
rola podmiotu w złożonym procesie problema-
tyzowania, kreowania i rozpoznawania świata 
(zarówno w perspektywie historycznej, jak i 
współczesnej), rola uczuć i intuicji w twórczej 
pracy intelektualnej, formy i źródła twórczości, 
a na koniec teoretyczno-fenomenologiczne 
problemy ludzkiej podmiotowości, widziane 
z perspektywy praktyk medyczno-psycholo-
gicznych. Wszystkie analizy kończy zaś jakże 
ważne dzisiaj przypomnienie, że podstawową 
powinnością pracy intelektualnej jest nie tylko 
mądrość opisywania, krytykowania czy diagno-
zowania, ale przede wszystkim dobro.

www.wydawnictwo.wsg.byd.pl
www.e-ksiegarnia.byd.pl

 Wydawnictwo Uczelniane WSG - nowości
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W marcu 2010 r. Wyższa 
Szkoła Gospodarki w Byd-
goszczy oraz Hochschule 
Heilbronn (Niemcy) podpisały 
umowę dotyczącą utworzenia 
programu podwójnego dyplo-
mowania na studiach drugiego 
stopnia na kierunku „turystyka 
i rekreacja”. 

Na mocy podpisanego porozumienia 
studenci naszej Uczelni będą od roku 
akademickiego 2010/2011 mieli moż-
liwość otrzymania dwóch dyplomów 
magisterskich (dyplomu WSG oraz 
dyplomu Hochschule Heilbronn) bez 
konieczności uiszczania opłat za stu-
dia w niemieckiej uczelni! Co ważne 
– wszystkie zajęcia w ramach ofero-
wanej specjalności, zarówno w Byd-
goszczy, jak i w Heilbronn, odbywać 
się będą w języku angielskim. 

Umowa dotycząca podwójnego dy-
plomowania jest efektem wieloletniej, 
bardzo udanej współpracy pomiędzy 
WSG a niemiecką uczelnią, m. in. 
na płaszczyźnie wymiany studentów 
i wykładowców. Dzięki m. in. 
bogatej ofercie zajęć w języku 
angielskim, świetnej opiece nad 
studentami z zagranicy Hoch-
schule Heilbronn jest od kilku 
lat najczęściej wybieraną uczel-
nią przez studentów wyjeżdża-
jących na stypendium w ramach 
programu Erasmus. 

Tylko w tym roku akademickim 
aż siedmiu studentów WSG od-
było bądź odbywa semestralne 
studia w Heilbronn (ich relacje 
zamieszczamy obok). 
Aby wziąć udział w programie 
podwójnego dyplomowania stu-
dent WSG musi spełnić nastę-
pujące kryteria:
a) ukończyć studia pierwszego 

stopnia oraz pierwszy se-
mestr na studiach drugiego 
stopnia na kierunku „turysty-
ka i rekreacja”, specjalność 
„turystyka międzynarodowa” 
w WSG,

b) wykazać się znajomością 

języka angielskiego co najmniej na 
poziomie B1. 

W pierwszej fazie realizacji projektu 
szansę uzyskania dyplomu obu uczel-
ni będzie miało w danym roku aka-
demickim pięciu studentów WSG (w 
przypadku większej liczby chętnych 
decyzję o zakwalifikowaniu podejmo-
wać będzie specjalna komisja). 

Aby otrzymać dyplom ukończenia stu-
diów drugiego stopnia w Hochschule 
Heilbronn na kierunku „International 
Tourism Management”, student WSG 
zakwalifikowany do programu powi-
nien spełnić następujące warunki:
a) zaliczyć dwa semestry studiów na 

studiach drugiego stopnia w Hoch-
schule Heilbronn na kierunku „Inter-
national Tourism Management”,

b) uzyskać przynajmniej 60 punktów 
ECTS za przedmioty zrealizowane 
w Hochschule Heilbronn,

c) zaliczyć ostatni semestr studiów na 
studiach drugiego stopnia w Wyż-
szej Szkole Gospodarki w Byd-
goszczy, by uzyskać łącznie (w 
pierwszym i ostatnim semestrze) 

za studia zrealizowane w Wyższej 
Szkole Gospodarki w Bydgoszczy 
przynajmniej 60 punktów ECTS,

d) przedłożyć pracę magisterską na-
pisaną pod kierunkiem promotora, 
którym może zostać profesor z pol-
skiej lub z niemieckiej uczelni. Re-
cenzentem pracy musi być profesor 
z uczelni partnerskiej. Praca może 
być napisana w języku niemieckim, 
angielskim lub polskim. Obrona pra-
cy magisterskiej może odbyć się w 
Heilbronn albo w Bydgoszczy.

Studenci WSG uiszczają opłatę za 
studia tylko na naszej Uczelni. Uczel-
nia partnerska nie pobiera opłat za 
studia. 

Program podwójnego dyplomowania 
z Hochschule Heilbronn to już druga 
oferta dla naszych studentów, związa-
na z możliwością uzyskania dyplomu 
WSG oraz uczelni zagranicznej. Dzię-
ki wieloletniej współpracy WSG z Uni-
wersytetem Toulouse-II-Le Mirail, nasi 
studenci mają od wielu lat możliwość 
uzyskania na naszej Uczelni także 
francuskiego dyplomu magisterskiego 
Master w dziedzinie turystyki. 

Należy mieć nadzieję, że nowa, atrak-
cyjna oferta edukacyjna będzie cieszyć 
się dużym zainteresowaniem wśród 
kandydatów na studia w Wyższej 
Szkole Gospodarki. Możliwość przed-
łożenia dyplomów ukończenia studiów 
dwóch uczelni – polskiej i zagranicznej 
– zwiększy bowiem bez wątpienia ich 
szanse na uzyskanie ciekawej, dobrze 
płatnej pracy. 
     

Łukasz Jasiński

Podwójne dyplomowanie

  z Hochschule Heilbronn
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Na Uniwersytecie w Heilbronn mogłyśmy 
spotkać studentów z całego świata - mło-
dzież bardzo otwartą, o wielu zaintereso-
waniach, różnych światopoglądach, z któ-
rą spędzałyśmy wiele czasu, organizując 
imprezy poświęcone kulturze poszczegól-
nych krajów np. Finlandii, Hiszpanii, Irlan-
dii czy Egiptu. Dzięki temu studiowanie 
na niemieckiej uczelni stało się jeszcze 
bardziej ekscytujące.
Niemiecki system nauczania znacznie 
różni się od polskiego. Od studentów wy-
magana jest umiejętność pracy w grupie 
i większa samodzielność, a wykładowcy 
są niezmiernie przychylni. Poprzez bliski 
kontakt ze studentami ułatwiają współpra-
cę i tworzą wręcz koleżeńską atmosferę. 
Wprowadzają dużo humoru do zajęć, 
przeplatając przekaz wiedzy dowcipami. 
Zajęcia prowadzone były w dwóch języ-
kach: niemieckim i angielskim. Korzysta-
jąc z bogatej oferty językowej miałyśmy 
również możliwość studiowania w j. hisz-
pańskim i francuskim. Z przedmiotów do 
wyboru każdy z nas mógł się zdecydować 
na to, co go najbardziej interesowało, a 
także na język, który mu bardziej odpo-
wiadał. 
Uczelnia zorganizowana jest tak, by słu-
żyć studentom i ułatwiać przyswajanie 
wiedzy. Wielka dwupiętrowa biblioteka 
wyposażona jest w wystarczający dla 
wszystkich zbiór książek. Na wyciągnię-
cie ręki, bez stania w kolejce, są kopiarki i 
inne urządzenia, pomocne w zdobywaniu 
wiedzy.
W weekendy organizowaliśmy wycieczki 
po najatrakcyjniejszych okolicznych mia-
stach, dzięki czemu poznaliśmy także tro-
chę Niemcy. Stworzyliśmy zwartą grupę 
przyjaciół, z którą spędziliśmy wspaniały 
czas, podróżując, bawiąc się i poznając 
siebie nawzajem. Byliśmy w Berlinie, w 
Monachium – kolebce Oktoberfestu oraz 
w Garmisch–Partenkirschen, miejscowo-
ści znanej z Turnieju Czterech Skoczni. 
Ponadto korzystając z dość bliskiego po-

łożenia miasta od lotnisk, miałyśmy moż-
liwość wyjazdów do Włoch i Portugalii, z 
czego jesteśmy bardzo zadowolone. 
Miasto Heilbronn jest nieduże, ale bardzo 
malownicze i na pewno każdy znajdzie w 
nim coś dla siebie. Życie studenckie kon-
centrowało się głównie w 2 klubach poło-
żonych niedaleko akademików: Greendo-
or i Klub Sofa. Przed każdym grupowym 
wyjściem organizowane było before party 
w kuchniach akademików. Tym bardziej 
aktywnym miasto oferowało kryty basen 
ze słoną, gorącą wodą, kręgielnię, cen-
trum gier i rozrywki oraz centra handlo-
we. 
Dzięki programowi Erasmus udało nam 
się nawiązać niezwykle cenne dla nas 
kontakty międzynarodowe, a zebrane 
doświadczenia i wiedza na pewno przy-
dadzą nam się w dalszym studiowaniu. 
Erasmus to niesamowita okazja do do-
skonalenia znajomości języków i pozna-
nia innych kultur. Bez wahania wróciłyby-
śmy do Heilbronn po raz kolejny.

Anna Lewandowska
Sylwia Trębiecka

Pierwsze słowa, jakie przychodzą mi do 
głowy, to „przygoda życia”. Wyjazd na pół 
roku do niemieckiej uczelni FH Heilbronn 
w ramach programu LLP-ERASMUS 
otworzył mi oczy na świat oraz rozbudził 
jeszcze większą ciekawość i pragnienie 
poznania go.
Studenci wywodzili się z wielu krajów 
świata. Taka różnorodność dawała możli-
wość poznania nowych kultur, obyczajów, 
kuchni czy posłuchania różnych brzmień 
języków. Każdego dnia dowiadywałem 
się rzeczy, o których nie miałem wcze-
śniej pojęcia, a przecież jeszcze nawet 
nie wspomniałem o nauce! 
Samo studiowanie totalnie różniło się 
od tego w Polsce. Praca w małych gru-
pach wymuszała aktywne uczestnictwo 
w zajęciach. A te prowadzono tak, że to 
my wyciągaliśmy wnioski z poruszanych 
problemów, uczyliśmy się kreatywnego i 
logicznego myślenia. Wykładowca wtrą-
cał na ogół dwa – trzy zdania. Bardzo 
wiele czasu poświęcaliśmy na samodziel-
ną pracę w domu i bibliotece, żeby przy-
gotować się do zajęć. A ponieważ to my 
wybieraliśmy interesujące nas przedmio-
ty, była to sama przyjemność. Ciekawym 
doświadczeniem, łączącym nas jeszcze 
bardziej, była wspólna nauka, podczas 
której wymienialiśmy się spostrzeżenia-
mi z własnych krajów na temat danego 
zagadnienia. Sesja była ciężka i stresu-
jąca, ale tak naprawdę samej nauki nie 
było dużo: skoro wykłady polegały na 
rozmowie oraz logicznym myśleniu, na 
egzaminie było podobnie. Czasem zali-
czeniem przedmiotu był obszerny projekt, 
który należało przygotowywać w grupach. 

W większości były to projekty, jakie 
tworzy się w różnego typu firmach.
Zaliczenie ich, choć niełatwe, było 
świetnym przygotowaniem do przy-
szłej działalności gospodarczej. 
Generalnie wszystkie zajęcia, które 
wybrałem, były strzałem w dziesiąt-
kę i wydały mi się bardzo interesują-
ce i przydatne.
Uczelnia organizowała dla swoich 
studentów liczne koła zaintereso-
wań, na których „Erasmusi” byli 
także mile widziani. Mnie głównie 
interesowały zajęcia sportowe, więc 
zapisałem się na siatkówkę i z suk-
cesami uczestniczyłem z drużyną w 
kilku zawodach. Dwa razy grałem 
ze studentami z Korei Pd. i Chin w bad-
mintona, ale ich poziom przeraził mnie tak 
bardzo, że pozostałem przy siatkówce. 
Organizowane były także liczne imprezy 
sportowe. Największym powodzeniem 
cieszyły się zawody piłkarskie i siatkar-
skie oraz konkurencje typu: wyścig w 
workach, przeciąganie liny czy najdłuższy 
ślizg na mokrej macie. Zabawa zawsze 
była przednia, a dodatkową motywacją 
był dzień rektorski dla każdego uczest-
nika w dniu zawodów, a dla zwycięzców 
- duży puchar i bon z pieniędzmi na spo-
żytkowanie w dowolny sposób w klubie 
studenckim. 
Chciałbym bardzo serdecznie podzięko-
wać Centrum Współpracy z Zagranicą 
WSG za danie mi niepowtarzalnej oka-
zji odbycia semestru na zagranicznej 
uczelni, zapoznania się z nowatorskimi 
formami nauczania, poprawy znajomości 
języków obcych, poznania wspaniałych 
ludzi… Przez te pół roku nauczyłem się 
bardzo wiele, wiele i wielu zyskałem.
  Mateusz Kinowski
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Silniejsi powinni pomagać 
słabszym. To nie deklaracja, 
ani wyznanie wiary na miarę 
XXI wieku i powszechnych, 
humanitarnych oczekiwań. 
To prosta konieczność wy-
nikająca z faktu, że podsta-
wową cechą społeczeństwa 
jest naturalna wspólnota 
interesów wszystkich jego 
uczestników. Przy czym in-
teresy te dotyczą nie tylko 
tego, co tu i teraz, ale także 
tego, co było i co będzie.
Idee solidaryzmu społecz-

nego w demokratycznym syste-
mie nabierają nowego znaczenia. 
Innego niż w XIX wieku, kiedy się rodziły. 
Deklaracje jednak nie zawsze przekłada-
ją się na możliwości, a równe prawa nie 
zawsze oznaczają równe szanse.
Dostrzegła to Komisja Europejska, usta-
nawiając rok 2010 Europejskim Rokiem 
Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo-
łecznym. Idee solidaryzmu społecznego, 
które są szczególnie akcentowane i obec-
ne w tym wyjątkowym roku, mają wspólny 
mianownik: brak zgody na to, aby słab-
szych pozostawić samym sobie. To nie-
zgoda na obojętność była inspiracją dla 
wielu realizowanych w WSG, projektów 
z obszaru społecznego, m.in. takich jak 
„Zawsze Aktywny”. To współfinansowana 
z Europejskiego Funduszu Społecznego 
kampania społeczna poświęcona pro-
mocji wyrównywania szans osób zagro-
żonych wykluczeniem społecznym, ze 
szczególnym uwzględnieniem wyklucze-
nia z rynku pracy.
Na projekt złożyło się 12 filmowych re-
portaży, traktujących o różnych rodzajach 
zagrożeń związanych z długotrwałym 
pozostawaniem bez pracy, publikacja, 
artykuły prasowe i strona internetowa. 
Pracujący nad projektem starali się przyj-
rzeć zjawisku wykluczenia w sposób in-
terdyscyplinarny. Każdy filmowy reportaż 
i każda publikacja dotyka innego obszaru, 
jednak wszystkie spotykają się w jednym 
punkcie: „człowiek najlepszą inwestycją”. 
Owo motto Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki bez trudu i z prawdziwą satys-
fakcją mogliśmy, pracując nad projektem, 
udowodnić.
O czym mówiliśmy w naszych reporta-
żach i publikacjach? Między innymi o tym, 
że wykluczeniu z rynku pracy podlegamy 
również ze względu na płeć, o próbach 
radzenia sobie z obowiązkami zawodo-
wymi i rolą mamy. Promowaliśmy ideę 
równości płci, wskazując pozytywne przy-
kłady wśród pracodawców. W obszarze 
naszych zainteresowań znalazło się tak-
że wykluczenie, którego doświadczamy 
ze względu na miejsce zamieszkania. O 
bezrobociu na wsi, specyfice podejmowa-
nych działań, programach pomocowych 

dla obszarów wiejskich traktuje zarówno 
filmowy reportaż jak i tekst umieszczony 
na stronie internetowej projektu. Pracują-
cy przy projekcie eksperci - współpracow-
nicy i pracownicy WSG - zajęli się rów-
nież kolejną grupą szczególnie narażoną 
na wykluczenie z rynku pracy: niepełno-
sprawnymi oraz osobami, które miały pro-
blemy ze zdrowiem psychicznym, bez-
domnymi, czy byłymi więźniami. 
Dzięki zaangażowaniu pracujących nad 
projektem udało się dotrzeć nie tylko do 
instytucji czy organizacji „pomocowych”, 
ale także do ludzi, którzy wykluczenia do-
świadczyli osobiście. Mając świadomość 
złożoności problemu, zadawaliśmy im 
wszystkim pytania, jakiej pomocy należy 
udzielać, co robić, aby była skuteczna, co 
zmieniać w obowiązujących zasadach, 
ustawach i przepisach, a co w nas sa-
mych, w naszym myśleniu i działaniu. In-
dywidualne spostrzeżenia pozwoliły nam 
na sformułowanie ogólnych wniosków:
• Konieczność pomagania: skutecznego 

i mądrego jest coraz powszechniej ro-
zumiana i akceptowana. Wiele, między 
innymi za sprawą rozwoju organizacji 
pozarządowych, zmienia się na lepsze. 

• Pomoc systemowa również jest co-
raz skuteczniejsza. Wprowadzenie do 
praktyki socjalnej narzędzia w posta-
ci kontraktu socjalnego, czy też upo-
wszechnienie projektowej formy pomo-
cy niewątpliwie wpływa na rozwijanie 
działań, które można określić wspólnym 
mianem „dobrych praktyk”.

•  Coraz więcej aktywnych programów po-
mocowych adresowanych jest do osób 
bezrobotnych. W powrocie na rynek 
pracy, zdobyciu nowych umiejętności 
pomagają nie tylko powiatowe urzędy 
pracy. Znakomicie sprawdziły się cen-
tra oraz kluby integracji społecznej. 

• Ważną rolę w przywracaniu osobom 
niepełnosprawnym możliwości zatrud-
nienia odgrywają też warsztaty terapii 
zajęciowej, a centra aktywności lokal-
nej skutecznie wspierają, aktywizują i 
uczą.

Rekomendując na stronie internetowej 
i w materiałach filmowych prowadzone 

działania jako warte naślado-
wania, mamy świadomość, że 
prezentowana lista powinna być 
o wiele dłuższa. W przeciwdzia-
łaniu wykluczeniu społecznemu 
wiele dobrego dzieje się również 
w naszym regionie. Mamy na-
dzieję, że przynajmniej fragment 
tego, co powstaje z połączenia 
znakomitych pomysłów, uporu i 
pracowitości, udało się przedsta-
wić w projekcie.  Jak czytamy na 
polskiej stronie internetowej Ko-
misji Europejskiej w uzasadnie-
niu decyzji o ustanowieniu roku 
2010 Europejskim Rokiem Wal-
ki z Ubóstwem i Wykluczeniem 

Społecznym: „Nie istnieje żaden magicz-
ny środek, który położyłby kres ubóstwu. 
Jedna rzecz jest jednak pewna: zwycię-
stwo możemy odnieść tylko wspólnymi 
siłami. 
Oto lista rzeczy, które możemy zrobić 
wspólnie:
• Zachęcić do pełnego zaangażowania w 

walkę z ubóstwem i wykluczeniem spo-
łecznym wszystkie jednostki społeczne, 
państwowe i prywatne, zarówno na po-
ziomie europejskim jak i w kraju; 

• Zainspirować wszystkich obywateli Unii 
Europejskiej do walki z ubóstwem i wy-
kluczeniem społecznym; 

• Wysłuchać potrzeb i zmartwień tych, 
którzy cierpią z powodu ubóstwa i wy-
kluczenia społecznego; 

• Nawiązać współpracę ze społeczeń-
stwem obywatelskim i organizacjami po-
zarządowymi, które walczą z ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym; 

• Pomóc w zniszczeniu stereotypów i na-
piętnowania wskutek ubóstwa i wyklu-
czenia społecznego; 

• Promować społeczeństwo, które dba o 
rozwój jakości życia, dobrobyt społecz-
ny i o równe możliwości dla wszystkich; 

• Stymulować solidarność między pokole-
niami i zapewnić zrównoważony wzrost.

(www.ec.europa.eu)
Mamy nadzieję, że podczas realizacji pro-
jektu ”Zawsze Aktywny” udało się speł-
nić przynajmniej część tych postulatów. 
Wszyscy, którzy pracowali nad projektem, 
podzielili się nie tylko swoją wiedzą, ale 
także zaangażowaniem na rzecz bliskich 
nam idei. W WSG trwają aktualnie pra-
ce nad kolejnymi projektami związanymi 
z solidaryzmem, ekonomią społeczną, 
promocją wolontariatu czy godzeniem ról 
zawodowych i rodzicielskich. Mamy wiele 
planów, bo jesteśmy przekonani, że dzie-
lenie się wiedzą i jej upowszechnianie 
jest naszym akademickim obowiązkiem. I 
chociaż jest wśród nas wielu romantyków, 
to wiemy, że pomagać trzeba rozważnie.

  Małgorzata Dysarz

Rozważnie czy romantycznie?
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dla obszarów wiejskich traktuje zarówno 

działania jako warte naślado-
wania, mamy świadomość, że 
prezentowana lista powinna być 
o wiele dłuższa. W przeciwdzia-
łaniu wykluczeniu społecznemu 
wiele dobrego dzieje się również 
w naszym regionie. Mamy na-
dzieję, że przynajmniej fragment 
tego, co powstaje z połączenia 
znakomitych pomysłów, uporu i 
pracowitości, udało się przedsta-
wić w projekcie.  Jak czytamy na 
polskiej stronie internetowej Ko-
misji Europejskiej w uzasadnie-
niu decyzji o ustanowieniu roku 
2010 Europejskim Rokiem Wal-
ki z Ubóstwem i Wykluczeniem 

Każdy reportaż filmowy traktował o zagrożeniach wykluczeniem społecznym 
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KUŹNIA 
TALENTÓW
Z inicjatywy członków mal-
borskiego portalu młodzieżo-
wego „Młody Malbork”, przy 
współpracy licznych lokalnych 
instytucji i organizacji, w lutym 
br. odbyła się seria koncertów 
pod tytułem Kuźnia Talentów. 
Głównym celem akcji była 
zbiórka pieniędzy dla cho-
rej małej Natalki. Z ramienia 
WSG wsparli ją członkowie 
Samorządu, działającego na 
Wydziale Zarządzania i Inży-
nierii Produkcji w Malborku. 
Dzięki nim na aukcję trafiły ga-
dżety, które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem i zostały 
zlicytowane na rzecz Natalki. 
Trzymamy za nią kciuki.

Katarzyna Domagała (po lewej), Magda Szarmach (po prawej), siedzący Marcin Ganczewski Łukasz Równicki (w białej 

koszulce)

PIERWSZE 
STUDIA 
PODYPLOMOWE 
W MALBORKU
Na Wydziale Zarządzania i Inży-
nierii Produkcji w Malborku zostały 
uruchomione pierwsze kierunki na 
studiach podyplomowych: 

„BEZPIECZEŃSTWO 
I HIGIENA PRACY” 
oraz 
„LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE 
TRANSPORTEM”. 

Ponadto na Wydziale odbywają się 
szkolenia poligraficzne oraz CPC,
dające zainteresowanym możliwość 
podnoszenia swoich kwalifikacji i
zdobywania nowych umiejętności, 
potwierdzonych międzynarodowymi 
certyfikatami.

Dwadzieścia pytań zamkniętych i 
osiem otwartych liczył test, który roz-
wiązywali uczestnicy I Malborskiej 
Olimpiady Przedsiębiorczości. Musieli 
wykazać się znajomością głównych 
zasad przedsiębiorczości i funkcjono-
wania przedsiębiorstwa.

Olimpiada została zrealizowana w ra-
mach programu partnerskiego Urzę-
du Miasta Malborka i Wyższej Szkoły 
Gospodarki w Bydgoszczy, Wydziału 
Zarządzania i Inżynierii Produkcji w 
Malborku. Kapitule konkursu prze-
wodził Burmistrz Miasta Malborka 
Andrzej Rychłowski. W skład komisji 
konkursowej weszli: dr inż. Magda-
lena Warmińska, dziekan Wydziału 
Zarządzania i Inżynierii Produkcji w 
Malborku WSG w Bydgoszczy, niżej 
podpisany Tomasz Kozłowski, na-
uczyciel akademicki oraz opiekun na-
ukowy Studenckiego Koła Naukowego 
Przedsiębiorczości malborskiego Wy-
działu, Katarzyna Kostrzewa-Rzoska, 
naczelnik Wydziału Rozwoju Gospo-
darczego i Współpracy z Zagranicą 
Urzędu Miasta Malborka, Katarzyna 
Fabiańska z Urzędu Miasta Malborka 
oraz Marcin Szesza, reprezentujący 
Lokalne Okienko Przedsiębiorczości 
Urzędu Miasta Malborka. 

O palmę pierwszeństwa ubiegało się 
27 tegorocznych maturzystów z ZSP 
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 oraz ZS Katolic-
kich. Zwycięzcą został Konrad Kra-
kowiak, który uzyskał 58,5 pkt na 70 

możliwych przed Magdaleną Merchut 
i Pauliną Garbacz. 
I Malborska Olimpiada Przedsiębior-
czości okazała się bardzo udaną roz-
grywką między szkołami średnimi. Jej 
młodzi uczestnicy zostali dobrze przy-
gotowani przez swoich nauczycieli 
do wejścia w dorosłe życie biznesu. 
Znają tajniki funkcjonowania przed-
siębiorstw, poszczególnych etapów 
zakładania działalności gospodarczej 
z możliwością otrzymania dotacji. Wy-
kazali się bardzo dobrą znajomością 

biznesplanu oraz głównych zasad 
przedsiębiorczości. To właśnie oni w 
przyszłości mają szansę stać się ludź-
mi przedsiębiorczymi. 
Nic zatem dziwnego, że organizatorzy 
- Urząd Miasta Malborka oraz nasza 
Uczelnia – postanowili kontynuować 
swoje przedsięwzięcie.

Tomasz Kozłowski
Patrycja Kozłowska

Od lewej:
Magdalena Warmińska – Dziekan WSG; Tomasz Kozłowski – nauczyciel akademicki, Opiekun naukowy SKNP WSG; Andrzej 
Rychłowski – Burmistrz; Katarzyna Kostrzewa-Rzoska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą 
Urzędu Miasta; Katarzyna Fabiańska – Urząd Miasta Malborka

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
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Pracownia Projektów Rewitalizacyj-
nych przy WSG, reprezentowana 
przez: Dominikę Muszyńską–Jele-
szyńską i Magdalenę Jasińską, opra-
cowała w roku 2009 na zlecenie Urzę-
du Miasta Koronowa dokument pn. 
„Lokalny Program Rewitalizacji Mia-
sta Koronowa na lata 2009–2015”. 
Dokument opierał się na wytycznych 
określonych przez Unię Europejską. 

W ramach realizacji zadania Pracownia 
Projektów Rewitalizacyjnych organizo-
wała i koordynowała działania, mające 
na celu ocenę stanu miasta i określenie 
dominujących celów wszelkich działań 
rewitalizacyjnych. Przeprowadziła także 
szereg warsztatów problemowych skiero-
wanych do mieszkańców oraz przedstawi-
cieli samorządu terytorialnego, jednostek 
świadczących usługi publiczne, przedsię-
biorców, stowarzyszeń, organizacji poza-
rządowych oraz spółdzielni i wspólnoty 

mieszkaniowych. 
Ponadto ściśle współpracowała przy 
określeniu działań służących realizacji 
przyjętych celów rewitalizacji oraz czyn-
nie uczestniczyła w ocenie celowości 
i wyborze projektów rewitalizacyjnych 
zgłoszonych do realizacji.
Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie 
z dnia 24 lutego 2010 Lokalny Program 
Rewitalizacji dla Miasta Koronowa na lata 
2009-2015 został przyjęty do realizacji i 
stanowi dokument programowy. Decyzją 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 
2010 r. dokument uzyskał pozytywną oce-
nę formalną i merytoryczną.

Poszukiwanie innowacyjnych rozwią-
zań w edukacji sprawia, że WSG w 
Bydgoszczy nawiązuje współpracę z 
nowymi partnerami. Jednym z nich 
jest od niedawna Centralny Ośrodek 
Szkolenia Służby Więziennej w Kali-
szu — jednostka organizacyjna Służby 
Więziennej powołana do prowadzenia 
szkolenia i doskonalenia zawodowe-
go funkcjonariuszy oraz pracowników 
Służby Więziennej.

Współpraca rozpoczęła się od rozmów 
na temat edukacji zdalnej — pracowni-
cy Ośrodka Nowych Technologii Edu-
kacyjnych (który jako jeden z niewielu 
w Polsce dysponuje wykwalifikowanym
zespołem zajmującym się opracowywa-
niem materiałów do e-edukacji) dzielili 
się swoimi doświadczeniami z pracow-

nikami dydaktycznymi COSSW. Rozpo-
częto tworzenie i realizację projektów 
w ramach funduszy strukturalnych oraz 
wzajemne prace dydaktyczno-meryto-
ryczne w obszarze e-edukacji.

W marcu br. podpisany został list in-
tencyjny, w myśl którego studenci i 
wykładowcy Wydziału Społeczno-Eko-
nomicznego WSG już w obecnym se-
mestrze roku akademickiego 2009/2010 
brali udział w programie edukacyjnym, 
opracowanym przez funkcjonariuszy 
z Centralnego Ośrodka (praktyczne 
zajęcia i specjalistyczne szkolenia w 
Kaliszu). Uczelnia i jej nowy partner 
planują także przygotowanie studiów 
podyplomowych z zakresu resocjali-
zacji, gdzie główny nacisk położony 

zostanie przede wszystkim na zagad-
nienia praktyczne.

Ze współpracy skorzystają także pra-
cownicy dydaktyczni COSSW — w 
połowie kwietnia br. rozpoczęli pod 
opieką pracowników ONTE szkolenia 
z zakresu tworzenia materiałów do e-
-edukacji i prowadzenia zajęć w formu-
le komplementarnej (blended learning). 
Szkolenia te mają na celu przygotowa-
nie kadry dydaktycznej Centralnego 
Ośrodka do unowocześnienia procesu 
kształcenia funkcjonariuszy i pracowni-
ków Służby Więziennej.

Wspomniane projekty są początkiem 
współpracy obu partnerów, po waka-
cjach z pewnością będziemy rozma-
wiać na temat kolejnych wspólnych 
przedsięwzięć!

Agnieszka Wierzbicka

COSSW - nasz nowy partner
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BRĄZ W SNOWBOARDZIE
W marcu w Zakopanem na stoku Harenda odbyły się Akademickie Mistrzostwa 
Polski w narciarstwie zjazdowym i snowboardzie. Nasi studenci wywalczyli brązo-
wy medal w klasyfikacji uczelni niepublicznych. Dziewczęta z ekipy również zajęły
drużynowo trzecie miejsce, ale z powodu braku odpowiedniej liczby startujących 
nie otrzymały medali. 

PODWÓJNE ZŁOTO ŁUKASZA
Po udanych eliminacjach trójka naszych pływaków - Natalia Piłat (50 i 100 m sty-
lem grzbietowym), Patrycja Domańska (100 m stylem dowolnym i 100 m stylem 
zmiennym) oraz Łukasz Grabowicz (50 m motylkiem i 100 m stylem dowolnym) 
– zakwalifikowała się do finału Akademickich Mistrzostw Polski w Pływaniu w War-
szawie. Zgodnie z przewidywaniami Łukasz zdobył dwa złote medale w swoich 
konkurencjach. 

BAL SPORTOWCA 
AZS WSG 
W marcu  władze Uczelni oraz KU 
AZS WSG miały przyjemność gościć 
studentów sportowców oraz miłośni-
ków sportu akademickiego naszej 
Uczelni na uroczystej Gali Sportu, któ-
ra odbyła się w klubie Moralist. To już 
drugie spotkanie w tym gronie, mamy 
nadzieję, że ta nowa tradycja wpisze 
się na stałe do kalendarza imprez byd-
goskich.I BRĄZ W KOSZYKÓWCE 

„Liczymy na dobry występ naszych podopiecznych” mówili Maciej Mackiewicz i 
Grzegorz Skiba, gdy reprezentacja koszykarzy WSG zakwalifikowała się do finału
Akademickich Mistrzostw Polski. Dziś obydwaj trenerzy nie kryją zadowolenia, bo-
wiem w finałowym turnieju z udziałem 16 zespołów nasi koszykarze zdobyli brązowy
medal w klasyfikacji uczelni niepublicznych i piąte miejsce w klasyfikacji generalnej.
Sukces wywalczyli: Sebastian Grzesiński, Rafał Borowicz, Szymon Jarmuż, Ra-
dosław Plebanek, Kamil Michalski, Maciej Dolot, Marcin Gromek, Marcin Kubacki, 
Paweł Kowalski, Mikołaj Grod, Szymon Gałecki oraz Filip Burdacki.

Grzegorz Skiba
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SUKCES 
W AEROBIKU 
SPORTOWYM
W tym roku w Akademickich Mistrzo-
stwach Polski w Aerobiku Sportowym 

naszą Uczelnię reprezentowali Beata Julia 
Przyborska oraz Bartłomiej Pankau. Ostre 
treningi i ciężka praca pod okiem trener 
sekcji Moniki Kochanowskiej sprawiły, że 
wygrali ze swoim głównym rywalem, dru-
żyną ALK w Warszawie, zajmując pierwsze 
miejsce w klasyfikacji uczelni niepublicz-
nych. 

MEDALE KOLARZY GÓRSKICH
25 kwietnia 2010 r. nasi studen-
ci startowali w Akademickich 
Mistrzostwach Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w ko-
larstwie górskim, odnosząc 
niemałe sukcesy. Mistrzynią 
akademików została Karolina 
Paterka, 2. miejsce zajęła Pauli-
na Cywińska, 3. miejsce - Nata-
lia Mitkowska, wszystkie z ekipy 
WSG. Wśród panów nasz re-
prezentant, Piotr Kurczak zajął 
2. miejsce. Podobnie wyglądała 
klasyfikacja drużynowa – panie
uplasowały się na 1. miejscu, 
panowie zostali wicemistrzami 
drużynowymi województwa. 

WSG CUP 2010
W hali Gimnazjum nr 3 im. Stefana Bato-
rego w Malborku odbył się I Akademicki 
Turniej Futsal’u „WSG CUP 2010”, zor-
ganizowany przez Samorząd Studencki 
Wydziału Zarządzania i Inżynierii Pro-
dukcji w Malborku Wyższej Szkoły Go-
spodarki w Bydgoszczy.
Wzięło w nim udział 7 drużyn: Wyższa 
Szkoła Gospodarki z Bydgoszczy, Aka-
demia Morska z Gdyni, Gdański Uniwer-
sytet Medyczny z Gdańska, Gdańska 
Wyższa Szkoła Humanistyczna, dwa 
zespoły z Wyższej Szkoły Gospodarki 
w Malborku i Zrzeszenie Studentów Pol-
skich z Malborka. 
Zespoły zostały podzielone na dwie 
grupy, z których dwa najlepsze zespoły 
wchodziły do fazy pucharowej. W finale,
po zaciętej walce, I miejsce zajęła dru-
żyna Akademii Morskiej w Gdyni, przed 
WSG Malbork II, Gdańskim Uniwersyte-
tem Medycznym oraz WSG Malbork I. 
Turniej wyłonił również najlepszego 
zawodnika - Kamila Ziębę (Zrzesze-
nie Studentów Polskich), najlepszego 
bramkarza – Waldemara Sadowskie-
go (WSG Malbork II) i króla strzelców 

- Przemysława Kostucha (Akademia 
Morska Gdynia).

„WSG CUP 2010” to nasz debiut, na 
szczęście wszystko poszło zgodnie z 
planem i bez wpadek. Dzięki pomocy fi-
nansowej ze strony firmy ECO i ufundo-
wanie upominków przez firmę Oriflame

udało nam się zorganizować kilka godzin 
dobrej zabawy. Atmosfera była gorąca, a 
zainteresowanie duże, co mobilizuje nas 
do zorganizowania tego typu imprezy 
także za rok, aż w końcu stanie się ona 
tradycją naszej Uczelni.
 Tomasz Kozłowski
  Paweł Dziwosz

I ZNÓW 
MISTRZOSTWO 
W ERGOMETRZE 
WIOŚLARSKIM

26 kwietnia potężna 21-osobowa eki-
pa wioślarzy wyruszyła na podbój 
Warszawy w ergometrze wioślarskim. 
Bez dwóch zdań WSG została Mi-
strzem Polski zarówno w klasyfikacji
wyższych szkół niepublicznych jak i 
klasyfikacji generalnej kobiet i męż-
czyzn. Indywidualnie Piotr Juszczak 
zdobył srebrny medal, a Katarzyna 
Wołna – brązowy.
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WSPANIAŁY SUKCES KOSZYKAREK WSG
Studentki naszej Uczelni zdobyły srebrny medal w Akademickich Mistrzostwach 
Polski w koszykówce kobiet. Pokonały wiele renomowanych zespołów, m.in. UEK 
Kraków, AWF Katowice, WSWFiT Białystok, Uniwersytet Śląski Katowice, ulegając 
w finale jedynie UAM Poznań. Nie kryje radości ich trener, Maciej Mackiewicz, który
podkreśla szczególnie zaangażowanie i ciężką pracę swoich podopiecznych. 

O srebro wal-
czyły: Aleksan-
dra Chomoć, 
Iwona Płócien-
nik, Justyna Ko-
stencka-Janik, 
Elżbieta Zawad-
ka, Magdalena 
Rzeźnik, Mar-
tyna Hołownia, 
Sabina Parus, 
Alicja Wierzbic-
ka, Ada Turzyń-
ska i Julia Kazi-
mierczak.

BYDGOSKI FESTIWAL ROWEROWY
Kolejna impreza i po raz kolejny padł rekord frekwencji, ponad 1000 osób potwier-
dza tezę, że Bydgoszcz i okolice potrzebują takich wydarzeń. Każdy przyjeżdżający 
na Bydgoski Festiwal Rowerowy chciał połączyć przyjemne z pożytecznym.
Przyjemne – wiadomo wspólna przejażdżka po Bydgoszczy, wiele atrakcji w My-
ślęcinku, a pożyteczne wiązało się ze zbiórką podpisów pod manifestem, w którym 
domagamy się aktywnej, prorowerowej polityki w mieście i regionie oraz przepro-
wadzeniem ankiet na temat potrzeb mieszkańców Bydgoszczy w zakresie infra-
struktury rowerowej Bydgoszczy i życia rowerowego miasta (zebraliśmy 450 podpi-
sów pod manifestem i 250 ankiet, które trafią do ratusza).
Pogoda dopisała, co jeszcze bardziej umiliło przejażdżkę po Bydgoszczy. Na tra-
sie rajdu do Myślęcinka dołączyło do nas wielu rowerzystów. Na miejscu czekały 
na nas: Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy w MTB (rozdaliśmy 96 medali i 12 pu-
charów), liczne konkursy rekreacyjne, wesołe miasteczko dla dzieci, pokazy grupy 
rowerowej Showbike… 
Cieszy fakt, że w rajdzie brało udział bardzo dużo osób „po prostu jeżdżących na 
rowerach”, nie koniecznie w sposób zorganizowany. Najliczniejszą rodziną byli pań-
stwo Kowalscy z Bydgoszczy, a „rowerową szkołą” została Szkoła Podstawowa nr 
58 z ul. Gdańskiej. 
Impreza nie odbyłaby się, gdyby nie zaangażowanie wielu studentów WSG oraz 
naszych partnerów: Wyższej Szkoły Gospodarki, UM Bydgoszcz, Banku BGŻ S.A, 
CentrumRowerowe.pl, Gazety Pomorskiej, Centrum Odżywek Maximus, CMT- 
sport, JanKowalski.com.pl.
       Norbert Łysiak

PIŁKARZE WSG 
Z MEDALEM 
NA HALI!
Bardzo udanie dla reprezentacji 
sekcji piłki nożnej WSG zakończył 
się okres rozgrywek halowych.
Po zwycięstwie w Akademickich Mi-
strzostwach Pomorza i Kujaw w Fut-
salu w grudniu 2009 w Unisławiu nasi 
piłkarze pojechali do Szczecina na 
Półfinały A Akademickich Mistrzostw
Polski. Tam wśród 16 najlepszych 
drużyn województw: pomorskiego, ku-
jawsko–pomorskiego, wielkopolskiego 
i zachodniopomorskiego zajęli czwar-
te miejsce i tym samym wywalczyli 
awans do Finałów Akademickich Mi-
strzostw Polski. Należy nadmienić, że 
w tym turnieju najlepszym strzelcem 
został Radosław Kanik, który w sze-
ściu spotkaniach zdobył dwanaście 
bramek. Finałowa rozgrywka odby-
wała się w końcówce lutego 2010 w 
Katowicach. 16 drużyn z całej polski 
walczyło o medale w klasyfikacji ge-
neralnej oraz w typach uczelni. 
Zespół WSG zajął czwarte miejsce 
w klasyfikacji końcowej oraz brązowy
medal w klasyfikacji wyższych szkół
niepublicznych.
Jestem niesamowicie zadowolony z 
postawy zespołu. Niewiele brakowało 
do pełni szczęścia, czyli medalu klasy-
fikacji generalnej, ale czwarte miejsce
i tak cieszy z kilku powodów. Drużyna 
WSG jako pierwsza w historii z woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego po 
zmianie regulaminu rozgrywania Aka-
demickich Mistrzostw Polski awanso-
wała do finałów w Futsalu. W turnieju
finałowym większość zespołów miała
w swoich szeregach piłkarzy grają-
cych na co dzień w klubach futsalu. 
Łódź przywiozła na finały drużynę z
Ekstraklasy państwowej z kilkoma re-
prezentantami Polski! Jako jedyni sta-
wiliśmy im opór. Jako jedyni przegra-
liśmy różnicą tylko jednej bramki! Te 
wyniki to nie przypadek i, mimo że w 
naszym zespole większość zawodni-
ków to amatorzy lub piłkarze z „trawy”, 
pokazali oni wolę walki i zaangażowa-
nie. Te cechy czasami wystarczą, żeby 
odnieść sukces. Gratuluję chłopakom. 
Wykonali naprawdę doskonałą pracę 
na boisku. 

Szymon Nowicki

Skład reprezentacji WSG w Futsalu (rok 
akademicki 2009/2010):
Bartosz Ratyński, Ariel Stysiak (bramka-
rze), Arkadiusz Nowicki, Adrian Popław-
ski, Jarosław Tomczuk, Kamil Kala, Kamil 
Błaszkiewicz, Kamil Graczyk, Krzysztof 
Wasiak, Wojciech Wyka, Rafał Wierzbicki, 
Radosław Matuśkiewicz, Radosław Kanik i 
Szymon Nowicki (opiekun).
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KALENDARIUM
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
6 stycznia 2010

Nasza Uczelnia była współorganizatorem 
okręgowego etapu XXIII Olimpiady Wiedzy 
Ekonomicznej, w których wzięło udział 85 
uczniów z 21 szkół ponadgimnazjalnych 
województwa kujawsko-pomorskiego.

Iluzje, aluzje…
8 stycznia 2010

Galeria nad Brdą gościła wystawę prac 
Franciszka Sylwanowicza, artysty mala-
rza, absolwenta Wydziału Sztuk Pięknych 
UMK, laureata wielu nagród. Jego malar-
stwo, wielokrotnie wystawiane w całym 
kraju, znajduje się dziś w zbiorach polskich 
i zagranicznych. Tytuł wystawy - „Iluzje, 
aluzje, refleksje, reminiscencje, imagina-
cje, improwizacje”, trafnie oddaje charak-
ter prezentowanego malarstwa. Podczas 
wernisażu wystąpiła Justyna Kaniowska, 
studentka II roku „turystyki i rekreacji”, 
członkini Chóru Akademickiego WSG, któ-
rej akompaniował Michał Maciudziński.

Dźwięki z Bunkra
8 stycznia 2010

W cyklu „Dźwięki z Bunkra” w APK odbył 
się koncert bydgoskiej psychopoetyckiej 
grupy „Ranoc” oraz Catself, czyli Agniesz-
ki Holm, Polki zamieszkałej w Finlandii, 
która dała się poznać w różnych krajach 
świata. Występowała m.in. na festiwalach 
w Maroku i w Holandii. Jej fani podkreślają 
oryginalność i melodyjność jej kompozycji, 
świeżość aranżacji oraz oryginalne teksty.

Wielkie gotowanie WOŚP
9 stycznia 2010

WSG była współorganizatorem wielkiego 
„grania-gotowania” podczas finału XVIII
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Na Starym Rynku w Bydgoszczy kucha-
rze z całej Polski przygotowywali gorącą 
zupę kucharskich serc i wiele regional-
nych potraw, włączając się tym samym do 
akcji pomocy dzieciom.

Co z tą emeryturą?
14 stycznia 2010

Centrum Kształcenia Podyplomowego 

i Szkoleń WSG oraz Herman Education 
zaprosiły nas na seminarium z cyklu „Biz-
nes i gospodarka”, poświęcone tematowi: 
„Co z tą emeryturą? Otwarte fundusze 
emerytalne”.

Urodziny Muzeum Fotografii i APK
15 stycznia 2010

Piąta rocznica Muzeum Fotografii i trzecie
urodziny Akademickiej Przestrzeni Kultu-
ralnej były okazją do wspaniałej zabawy, 
w której wzięli udział ich liczni przyjacie-
le i sympatycy. W programie znalazły się 
m.in.: występy wokalistów i muzyków 
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, pre-
miera teledysku Zespołu PTAKY oraz 
retrospektywna wystawa prac pochodzą-
cych z 45 dotychczasowych wystaw Mu-
zeum Fotografii.

Zwycięstwo w maratonie
19 stycznia 2010

Ruslan Kandyba, pochodzący z Ukra-
iny student naszej Uczelni zajął I miej-
sce w 4. Hallenmarathon w Niemczech, 
w którym wzięło udział 50 zawodników 
z krajów europejskich. Nasz zawodnik 
przebył dystans 45,195 km w czasie 
2:58:34.

Społecznie Odpowiedzialni
19 stycznia 2010

Działający w WSG Akademicki Inkuba-
tor Przedsiębiorczości został laureatem 
konkursu „Społecznie Odpowiedzialni”, 
zorganizowanego przez Kujawsko-Po-
morski Związek Pracodawców i Przed-
siębiorców oraz Forum Związków Zawo-
dowych. 
Szerzej o AIP str. 14

Ferienada 2010 w WSG
21 stycznia 2010

Pod nazwą „Cudze chwalicie, swego 
nie znacie. Poznajemy literaturę re-
gionu i jej twórców” w APK odbyło się 
spotkanie, podczas którego znani byd-
goszczanie czytali literaturę regionalną. 
Uczestnicy zwiedzili również Muzeum 
Fotografii oraz obejrzeli prace malar-
skie w Galerii nad Brdą. Spotkanie pro-
wadziły Jolanta Niwińska, inicjatorka 
ogólnopolskich akcji czytelniczych oraz 
Monika Grzybowska, starszy bibliote-
karz WSG.

Media w Polsce…
22 stycznia 2010

Trzej publicyści: Robert Mazurek („Rzecz-
pospolita” i „Wprost”), Łukasz Warzecha 
(„Fakt”) i Jan Osiecki („Newsweek”) byli 
gośćmi spotkania pn. „Media w Polsce a 
kontrola władzy w latach 2005-2009”, zor-
ganizowanego przez Stowarzyszenie Mło-
dzi Konserwatyści oraz naszą Uczelnię w 
ramach Domeny Dyskursu Społecznego.

Kobiety na rynku pracy…
29 stycznia 2010

W ramach projektu „Aktywizacja społecz-
no-ekonomiczna kobiet na poziomie lo-
kalnym i regionalnym” w WSG odbyła się 
konferencja pn. „Kobiety na rynku pracy i w 
życiu publicznym”, połączona z warsztata-
mi: „Godzenie ról społecznych, czyli kobie-
ta na rynku pracy. Małe abecadło asertyw-
ności” oraz „Przedsiębiorczość społeczna 
jako wyrównywanie szans rynkowych”. W 
konferencji, którą zainaugurowała Henry-
ka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan, 
wzięli udział przedstawiciele Kujawsko-
-Pomorskiej Organizacji Pracodawców, 
Urzędu Marszałkowskiego, Krajowej Partii 
Kobiet, Obywatelskiego Forum Kobiet i in.

Wymiar architektury
1 lutego 2010

Instytut Architektury i Urbanistyki WSG 
oraz bydgoski oddział Stowarzyszenia 
Architektów Polskich zaprosiły nas na wy-
stawę pt. „Wymiar architektury – Między-
narodowe Triennale Architektury w Byd-
goszczy”. Zgromadzono na niej eksponaty 
z dwóch krakowskich wystaw: „Kraków 
za granicą” (prace absolwentów krakow-
skiego Wydziału Architektury PK, którzy 
wyjechali za granicę) oraz „Trzeci wymiar 
architektury” (pokłosie konkursu architek-
tonicznego na projekty dla Krakowa).

TSL a przedsiębiorczość
15 lutego 2010

WSG była współorganizatorem konferen-
cji „Transport Logistyka Spedycja”, wpi-
sującej się w projekt „Przedsiębiorczość 
akademicka – skuteczny transfer wiedzy 
II”. Podczas obrad poruszano takie te-
maty jak: wykorzystanie prognoz zjawisk 
gospodarczych w transporcie i logistyce, 
procedury celne w międzynarodowej wy-
mianie handlowej, warunki funkcjonowa-
nia branży TSL w świetle nowych regulacji 
prawnych, bezpieczeństwo prowadzenia 
działalności a odpowiedzialność cywilna 
przewoźnika i spedytora, elektroniczne 
rozwiązania w branży TSL.

Tomasz Nałęcz w WSG
23 lutego 2010

Gościem naszej Uczelni był prof. dr hab. 
Tomasz Nałęcz, który wygłosił wykład pn. 
„Prezydentura w okresie międzywojen-
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nym”. Inicjatorem spotkania była Frakcja 
Młodych Socjaldemokratów.

Archipreza
25 lutego 2010

Architekci SARP oraz wykładowcy i stu-
denci „architektury i urbanistyki” WSG 
poprowadzili w ramach kolejnej Archipre-
zy warsztaty i wykłady architektoniczne, 
poświęcone problematyce dominanty w 
architekturze Bydgoszczy, ceramicznym 
systemom fasadowym oraz zastosowaniu 
szkła w architekturze.

Podstawy ekonomii społecznej
26 lutego 2010

Dwa dni trwało szkolenie „Podstawy eko-
nomii społecznej”, zorganizowane przez 
naszą Uczelnię w Toruniu oraz w Inowro-
cławiu, współfinansowane ze środków 
unijnych w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.

Listy do syna
1 marca 2010

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Byd-
goszczy było inicjatorem zorganizowanej 
w WSG wystawy „Listy do syna”. Zgroma-
dzono na niej fotografie Chrisa Niedentha-
la, znanego brytyjskiego fotografika, który 
od lat zajmuje się tematyką osób niepeł-
nosprawnych. Uzupełnieniem jego prac są 
przejmujące listy Wioletty Mikusek, matki 
niepełnosprawnego dziecka. Wystawa, któ-
ra odwiedza różne miasta Polski, ma przybli-
żać problem akceptacji niepełnosprawności.

Progressteron w WSG
5 marca 2010

Ponad 50 wykładów i warsztatów w dzie-
dzinie psychologii, muzyki, sztuk plastycz-
nych itp. znalazło się w programie 20. 
edycji Festiwalu progressteron (4. edycji w 
Bydgoszczy). Zajęcia, odbywające się na 
naszej Uczelni oraz w Pracowni Rozwoju 
Osobistego Spinka, prowadzili psycholo-
gowie, trenerzy i artyści z całej Polski.

WSG na ITB
10 marca 2010

Tradycją WSG jest coroczny udział, jako 
jedynej polskiej uczelni, w Międzynarodo-

wych Targach Turystycznych ITB w Ber-
linie. W tym roku wystąpiliśmy podczas 
sesji wykładowej „Training & Employment 
In Tourism” z prezentacją dot. zagospoda-
rowania Zespołu Parków Krajobrazowych 
Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w ra-
mach rozwoju zrównoważonego. Ponadto 
czynnie włączyliśmy się w aukcję chary-
tatywną Study Live ITB Student Auction, 
z której dochód został przeznaczony na 
rzecz ofiar trzęsienia ziemi na Haiti.

Akademia Planowania Kariery
15 marca 2010

Biuro Karier WSG było organizatorem Aka-
demii Planowania Kariery 2010, w ramach 
której odbyły się warsztaty i spotkania, po-
święcone m.in. umiejętności autoprezenta-
cji, kreatywności, prowadzenia działalności 
gospodarczej, działalności Akademickiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości.

Lady Disabled
16 marca 2010

Trzy studentki WSG – Dorota Bucław (tu-
rystyka i rekreacja) oraz Marta i Magda-
lena Wróbel (absolwentki socjologii) zo-
stały wyróżnione tytułem Lady Disabled 
(Dama Niepełnosprawna), przyznawa-
nym nieprzeciętnym kobietom niepełno-
sprawnym. Dorota jest mistrzynią Polski 
w tenisie stołowym (marzy o udziale w 
Igrzyskach Paraolimpijskich w Londynie 
w 2012 roku), a Marta i Magda wiodą 
prym w aktywności społecznej (liczne pu-
blikacje na temat integracji osób niepeł-
nosprawnych, współorganizowanie akcji 
społecznych). Laureatkom gratulujemy i 
życzymy kolejnych sukcesów.

20 lat wolności
18 marca 2010

Prof. Jerzy Osiatyński, członek PAN, były 
wicepremier oraz Jan Rulewski, senator 

RP poprowadzili spotkanie „20 lat wolno-
ści”, w którym poza studentami i wykła-
dowcami naszej Uczelni wzięli udział re-
gionalni przedsiębiorcy i eksperci.

Dzieci i młodzież w wirtualnym świecie
18 marca 2010

Zakład Nauk o Rodzinie WSG oraz Fun-
dacja Czyste Serca były organizatorami 
konferencji metodycznej „Dzieci i mło-
dzież w wirtualnym świecie. Zagrożenia 
i szanse”, której celem było zaprezento-
wanie wyników badań naukowych oraz 
praktycznych informacji na temat wpływu 
mediów na dzieci i młodzież oraz zagro-
żeń i możliwości płynących z Internetu i 
gier komputerowych.

Medal Europejski dla studentów WSG
18 marca 2010

Business Centre Club, Urząd Komitetu 
Integracji Europejskiej oraz Europejski 
Komitet Ekonomiczno-Społeczny przy-
znały Medal Europejski Studenckiej Stre-
fie Biznesowej WSG. Jest to już trzecie 
takie wyróżnienie dla naszej Uczelni. Po-
przednio otrzymaliśmy medale za ofertę 
studiów podyplomowych oraz za działal-
ność Centrum Europejskiego im. Roberta 
Schumana. Szerzej o Studenckiej Strefie 
Biznesowej str. 14

Trzy kroki do kariery
22 marca 2010

Europe Direct w Bydgoszczy przy WSG 
oraz Akademia Planowania Kariery były 
organizatorami Warsztatów Europejskich 
„Trzy kroki do kariery”, w których wzięli 
udział studenci bydgoskich szkół wyż-
szych. Główny temat warsztatów stano-
wiły: Eurodesk, Europass i Eures.

Sukcesy śpiewaków
24 marca 2010

Chór Akademicki WSG otrzymał srebrny 
medal podczas VIII Międzynarodowego 
Festiwalu Chóralnego „Musica Religiosa” 
w Ołomuńcu w Czechach. Jest to szcze-
gólny sukces naszych śpiewaków i ich 
dyrygenta, Rafała Sójki. Jako najmłod-
szym uczestnikom festiwalu przyszło im 
zmagać się z silną konkurencją chórów z 
całego świata.

Z myślą o energii odnawialnej
24 marca 2010

Europe Direct przy WSG w Bydgosz-
czy był współorganizatorem seminarium 
„Innowacyjność i efektywność energii 
pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych i 
naturalnych”. Podczas obrad omawiano 
aktualne problemy sektora energetycz-
nego i prezentowano nowe rozwiązania 
techniczne i technologiczne dla przedsię-
biorstw korzystających z odnawialnych 
źródeł energii.
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Sobota z komiksem
27 marca 2010

Wystawa prac znanych rysowników, spo-
tkania, warsztaty, konkurs wiedzy o ko-
miksie, wykład prof. Jerzego Szyłaka na 
temat kondycji polskiego komiksu oraz 
projekcja filmu „Zabójca Szoguna” złoży-
ły się na „Bydgoską sobotę z komiksem”, 
której współorganizatorem była APK.

Przedsiębiorczość akademicka…
29 marca 2010

Biuro Karier WSG zaprosiło nas na semi-
narium konsultacyjne dot. działań na rzecz 
innowacyjności i współpracy uczelni z oto-
czeniem biznesowym, zorganizowane w 
ramach projektu „Przedsiębiorczość aka-
demicka – skuteczny transfer wiedzy 2”.

Paris, Paris…
29 marca 2010

Koncert „Paris, Paris… piosenka francu-
ska” w wykonaniu Diany Świder, wokalist-
ki jazzowej i estradowej, był doskonałym 
zwieńczeniem wojewódzkiej konferencji 
„Z francuskim w kręgu sukcesu”. Wieczór, 
podczas którego usłyszeliśmy największe 
przeboje Edith Piaf, Joe Dassina, Jacqu-
esa Brela, Yves Montanda, Patricii Kaas 
itp., zorganizowali: Pascal Schaller, atta-
ché Ambasady Francuskiej oraz nasza 
Uczelnia.

Prof. Balcerowicz w WSG
7 kwietnia 2010

Gościem specjalnym inauguracyjnego 
spotkania Bydgoskiego Klubu Forum 
Obywatelskiego Rozwoju, zorganizowa-

nego na naszej Uczelni, był prof. Leszek 
Balcerowicz. Spotkanie poświęcono te-
matowi: „Stan i perspektywy polskiej go-
spodarki”.

Metoda konstancka
15 kwietnia 2010

Zakład Nauk o Rodzinie WSG zorganizo-
wał wykład „Konstancka metoda dyskusji 
nad dylematem moralnym”, który wygłosi-
ła prof. UAM, Ewa Nowak. Spotkanie było 
rzadką okazją poznania metody, stoso-
wanej w szkolnictwie wszystkich szczebli, 
w resocjalizacji, terapii i pracy socjalnej w 
ponad 40 krajach. Metoda ta również u 
nas zaczyna być wprowadzana.

Ambasador Peru w WSG
21 kwietnia 2010

W cyklu „Spotkania peruwiańskie” naszą 
Uczelnię odwiedziła Martha Chavarri Du-
puy, ambasador Peru, która wygłosiła od-
czyt na temat współczesnych problemów 
społeczno-gospodarczych swojego kra-
ju. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja 
zdjęć wykonanych przez prof. Zdzisława 
Preisnera podczas podróży do Peru.

Dla ekonomii społecznej regionu
23 kwietnia 2010

W ramach projektu „Kujawsko-Pałuckie 
Centrum Ekonomii Społecznej – komplek-
sowe wsparcie dla ekonomii społecznej 
regionu” nasza Uczelnia zorganizowała 
szkolenia poświęcone budowaniu part-
nerstw lokalnych i regionalnych na rzecz 
ekonomii społecznej, fundraisingowi, mię-
dzysektorowej współpracy z NGO, zarzą-
dzaniu projektami społecznymi itp. 

Bydgoski Festiwal Rowerowy
25 kwietnia 2010

Nasza Uczelnia, Urząd Miasta Bydgoszczy 
i Urząd Marszałkowski Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego sprawowały patronat 
nad Bydgoskim Festiwalem Rowerowym. 
W jego bogatym programie znalazły się 
m.in.: rajd rowerowy ulicami miasta, zawo-
dy na rampie BMX, Otwarte Mistrzostwa 
Bydgoszczy w MTB, pokazy rowerowe.

Pamięci Ryszarda Riedla
25 kwietnia 2010

W APK odbył się koncert poświęcony 

pamięci Ryszarda Riedla, wokalisty, li-
dera zespołu „Dżem”. Wystąpiły zespoły: 
Żuki, Własny Port, Leonard Luter, Butelki 
Zwrotne, Little Wing & Przyjaciele. Gość-
mi specjalnymi koncertu byli: Sebastian 
Riedel i Michał Kielak.

Stop-Klatka
28 kwietnia 2010

Z inicjatywy Katedry Lingwistyki Stoso-
wanej WSG w APK odbywa się cyklicz-
na impreza pn. „Stop-Klatka”, w ramach 
której prezentowane są w oryginale (z 
napisami polskimi) interesujące i ważne 
filmy zagraniczne. Tym razem była to „9.
kompania” rosyjskiego reżysera Fiodora 
Bondarczuka. 

Sztuka nieznośnie przyciągająca
29 kwietnia 2010

Galeria Debiut patronowała wystawie 
„Sztuka nieznośnie przyciągająca”, pre-
zentującej prace Agaty Juskowiak i Marii 
Kubik, artystek, które swoje postrzeganie 
świata ukazały w serii obrazów w stylu 
pop-art. Wrażenia estetyczne potęgowały 
nietypowe elementy wizualne, zastoso-
wane przez organizatora – Koło Inicjatyw 
Innowacyjnych w Kulturze „Other Way”. 

11. urodziny WSG
7 maja 2010

Gościnnym wykładem ks. Kazimierza 
Sowy pt. „Ucz się, jak być szczęśliwym” 
rozpoczęły się obchody Święta Uczelni. 
Szerzej str. 10

Juwenalia 2010
13 maja 2010

W ramach tegorocznych Juwenaliów w 
APK WSG odbył się koncert z udziałem 
Czesława Śpiewy, Sydneya Pollacka, Fi-
sza i wielu innych muzyków. 

PIM 2010
15 maja 2010

WSG była gospodarzem międzynarodo-
wych warsztatów PIM 2010 – Promoting 
Intercultural Management Competencies 
for Working Life in the Baltic Sea Region 
z udziałem 40 studentów i 10 nauczycieli 
uczelni z Niemiec, Finlandii, Litwy, Danii, 
Estonii i Rosji. Warsztaty poświęcone były 
komunikacji interpersonalnej, pracy w 

RÓŻA FRANCISZKI 
CEGIELSKIEJ
Podczas Kongresu 20-lecia Sa-
morządu Terytorialnego doc. 
Krzysztof Sikora, kanclerz WSG 
i przewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego 
został nagrodzony Różą Fran-
ciszki Cegielskiej. To prestiżowe 
wyróżnienie przyznawane jest za 
szczególną działalność samorzą-
dową. 
Gratulujemy!
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grupie zróżnicowanej kulturowo i etnicz-
nie, technikom prezentacji, teorii kultury 
oraz technikom negocjacji.
Z tej okazji Europe Direct przy WSG oraz 
Stowarzyszenie Kucharzy Euro-Toques 
Polska przygotowały degustację potraw 
kuchni krajów nadbałtyckich.

Pokonali Cambridge i Oxford
15 maja 2010

W Wielkich Regatach Wioślarskich - Wa-
welskie Wiosło 2010 zawodnicy AZS 
WSG pokonali uniwersyteckie potęgi wio-
ślarskie - Cambridge i Oxford! Nasza re-
prezentacja ustąpiła miejsca jedynie osa-
dzie kadry polskiej. Gratulujemy!

Noc Muzeów
15 maja 2010

W ramach europejskiego wydarzenia 
„Noc Muzeów” Muzeum Fotografii WSG
przygotowało dwa ciekawe spotkania 
ze sztuką fotografii: wystawę fotografii
„Malowane światłem” oraz imprezę pn. 
„Fotografia w stylu rock’and’rolla i bigbe-
atu”, podczas której uczestnicy pozowali 
do zdjęć w strojach z lat 60. i 70, biorąc 

czynny udział w ich aranżacji. 

Dzień Różnorodności Kulturowej
16 maja 2010

Szkoła Języków Obcych WSG i Centrum 
Kultury Katolickiej „Wiatrak” były organi-
zatorami Dnia Różnorodności Kulturowej 
w Fordonie. W programie znalazły się 
m.in.: pokazowe lekcje greckiego, rosyj-
skiego, hiszpańskiego, lekcja rysunku dla 
dzieci, karaoke w różnych językach oraz 
konkurs z nagrodami. 

Warsztaty językowe
17 maja 2010

Cyrylica dla niewtajemniczonych, współ-
czesna muzyka niemiecka, nowoczesne 
techniki pisania, kultura i język hiszpań-
ski oraz tłumaczenie tekstów – to tematy 
warsztatów językowych, zorganizowa-
nych dla uczniów szkół średnich przez 
Katedrę Lingwistyki Stosowanej WSG.

Dzień Międzynarodowy SzJO
18 maja 2010

Szkoła Języków Obcych była gospoda-

rzem Dnia Międzynarodowego na naszej 
Uczelni. We współpracy z Punktem Infor-
macyjnym Europe Direct Bydgoszcz oraz 
Punktem Informacyjnym Eurodesk przy 
WSG zorganizowano: stoiska Argentyny, 
Białorusi, Palestyny, Anglii, Ukrainy, kon-
kursy z nagrodami, pokazy i naukę tań-
ców, karaoke i wiele innych atrakcji.

Komunikacyjny symbolizm
19 maja 2010

Instytut Kulturoznawstwa i Dziedzictwa 
Regionalnego WSG zaprosił nas na wy-
kład prof. zw. dr. hab. Bolesława Andrze-
jewskiego z UAM w Poznaniu, pt.  „Komu-
nikacyjny symbolizm”. 

Kazała walczyć 
i nie poddawać się
Pisanie wspomnień o Małgorzacie Andruszkiewicz jest dla mnie 
trudne z dwóch powodów. Po pierwsze z Panią Gosią miałem 
przyjemność pracować niecały rok, a są przecież na Uczelni oso-
by, które znały ją od kilku lub nawet kilkunastu lat. Po drugie ciężko 
jest mi pisać w czasie przeszłym o Osobie, z którą pracowałem w 
tych samych czterech ścianach, zwanych biurem G22. Znaliśmy 
się tylko rok, a dla mnie był to aż rok. Pani Małgosia stała się dla 
mnie nauczycielem i mistrzynią w pracy z osobami niepełnospraw-
nymi. To ona pokazała mi, że możemy zdziałać wiele dobrego, a 
przy tym czerpać z tego ogromną satysfakcję. 
Małgorzata Andruszkiewicz była rodowitą bydgoszczanką. To w 
naszym mieście skończyła szkołę podstawową, a potem 6. LO. 
Już wtedy jej ulubionym przedmiotem była matematyka, do któ-
rej dołączyła muzyka (Pani Małgorzata z sukcesem grała na pia-
ninie), a potem harcerstwo i obozy. Po studiach na Politechnice 
Poznańskiej pracowała w Technikum Kolejowym w Bydgoszczy, 
a potem w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 dla niewido-
mych. Nieprzypadkowe miejsce pracy, ponieważ jedyna córka Iza 
była osobą niewidomą. Trzeba jednak podkreślić, że Pani Mał-
gosia nigdy nie traktowała niepełnosprawności córki jako wielkiej 
tragedii. Twierdziła, że Iza może normalnie funkcjonować w spo-
łeczeństwie. Ucząc się, pracując czy bawiąc się z innymi. Tę za-
sadę wdrażała także w pracy w Ośrodku. Krzysztofa Szynkiewicz, 
uczennica z Ośrodka wspomina, że Pani Małgosia była nauczy-
cielem wymagającym zarówno od uczniów jak i od siebie. Zawsze 
perfekcyjnie przygotowana do zajęć, rozmawiała z uczniami nie 
tylko o chemii i fizyce, ale również o zwykłych życiowych spra-
wach, takich jak ich plany na przyszłość. Myślała o każdym z nich 
jak o swoim wychowanku.
Z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy związana była od po-
czątku. Pracowała jako Rzecznik Osób Niepełnosprawnych, póź-
niej także jako Pełnomocnik Uczelni ds. Pomocy Materialnej. Zda-
niem kanclerza WSG, Krzysztofa Sikory, Pani Gosia była wzorem 
człowieka firmy. Osobą bardzo kompetentną, rzetelną i do tego
bardzo oddaną. W sposób doskonały łączyła pracę w Ośrodku i na 
Uczelni. O Jej pracowitości świadczy zdobycie regionalnej statuet-

ki Lodołamacze 2008. 
Pani Gosia impono-
wała swoim niepełno-
sprawnym studentom. 
„Cechowały Ją upór i 
bezkompromisowość. 
No i to, że zawsze 
kazała walczyć wła-
snymi siłami i nie pod-
dawać się. Dopiero 
jak się nam nie uda-
ło, sama wkraczała i 
starała się rozwiązać 
problem jak najlepiej 
dla nas” wspominają 
ją absolwentki socjo-
logii, tegoroczne lau-
reatki plebiscytu Lady 
D. Magdalena i Marta 
Wróbel.
Moja znajomość z 
Panią Małgorzatą rozpoczęła się we wrześniu 2008 roku. Wte-
dy Pani Gosia poszukiwała stażysty do pomocy. Gdyby nie Jej 
przychylność dla moich pomysłów, nie byłoby dzisiaj Zrzeszenia 
Studentów Niepełnosprawnych czy akcji edukacyjnej Masz szczę-
ście, jesteś zdrowy. W pracy rozmawialiśmy prawie o wszystkim, 
począwszy od polityki stypendialnej państwa, a skończywszy na 
sprawach rodzinnych. Podobnie też wyglądała nasza ostatnia 
rozmowa. Mieliśmy wiele wspólnych planów, dotyczących roz-
woju naszej jednostki. Temu właśnie miało też służyć utworzenie 
w czerwcu 2009 roku Biura ds. Osób Niepełnosprawnych WSG, 
pierwszego tego typu biura działającego na rzecz studentów nie-
pełnosprawnych w Bydgoszczy. 
We wrześniu nagle i niespodziewanie Pani Małgosia odeszła. Zo-
stawiła wszystko na swoim miejscu, tak jakby następnego dnia 
miała przyjść i kontynuować pracę. Niestety, już nie przyjdzie…
    Radosław Cichański

Chciałbym podziękować wszystkim osobom, które zechciały się 
podzielić ze mną swoimi wspomnieniami o Pani Gosi.






