Z okazji Święta WSG
Nie traćmy żadnej godziny danego nam czasu, korzystajmy z tego, co mamy zaoferowane, nie pomińmy żadnej okazji.
Z życia należy czerpać całymi garściami, wokół mieć przyjaciół, a po sobie pozostawiać
pozytywny ślad.
				
doc. Małgorzata Szymańska-Sikora
						
Dyrektor Generalna WSG
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Drodzy Czytelnicy,
zapraszamy do lektury numeru specjalnego „Kuriera Uczelnianego”. W tym
roku świętujemy 12 urodziny Wyższej Szkoły Gospodarki i 17 lat działalności
edukacyjnej instytucji założycielskiej Uczelni.
Bieżące wydanie jest poświęcone sprawom małym i dużym - tym, którymi żyjemy na co dzień i od święta. Wszystkie one składają się na dorobek naszej
Uczelni, budują jej tradycję i wspólnotę akademicką. Są źródłem satysfakcji, cieszą i mobilizują do twórczej pracy.
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Redakcja Kuriera Uczelnianego

Nasze wyróżnienia
Wyższa Szkoła Gospodarki skutecznie działa w wielu obszarach.
Zgodnie z misją Uczelni zajmujemy się nie tylko edukacją,
ale również nauką, gospodarką, kulturą i sportem.
Chętnie współpracujemy z otoczeniem.
Potwierdzeniem wysokiej jakości tej współpracy są nagrody,
statuetki i wyróżnienia. Z dumą prezentujemy niektóre z nich.

Konfederatka
dla Kanclerza

nych zasług w rozwoju dialogu społecznego w Polsce oraz za znaczący wkład
w umacnianie ruchu pracodawców, krzewienie idei przedsiębiorczości i zasad
wolnego rynku.
”Konfederatki” to przyznawane corocznie nagrody Pracodawców RP dla swoich członków za wybitne osiągnięcia w
działalności, przynoszące organizacji
korzyści oraz stwarzające możliwości
rozwoju pozostałym członkom. Laureatami są osoby, które swoją pracą i
postawą przyczyniają się do rozwoju organizacji, integracji jej członków i popularyzacji jej statutowej działalności.

Medal Europejski
dla Studenckiej Strefy
Biznesowej
„Przedsiębiorcy mogą czuć dumę ze
swej codziennej pracy i służby gospodarce oraz społeczeństwu. Doceniamy
wysiłek tych najbardziej aktywnych i
twórczych” powiedział Prezydent Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej”,
wręczając 30 listopada 2010 roku „Konfederatkę” Kanclerzowi WSG, doc.
Krzysztofowi Sikorze.
Nagrodę przyznano w uznaniu szczegól-

Studencka Strefa Biznesowa, w skład
której wchodzi Akademicki Inkubator
Przedsiębiorczości, otrzymała Medal
Europejski dla Usług za jakość, która
odpowiada standardom europejskim,
upublicznianie przykładów dobrej jakości oraz promocję metod jej osiągania.
To już XX edycja Medalu Europejskiego
dla Usług i trzecia, w której nagrodzono
naszą Uczelnię. Poprzednio otrzymali-
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śmy medale za ofertę studiów podyplomowych oraz działalność Centrum Europejskiego im. Roberta Schumana.
Studencka Strefa Biznesowa promuje
ideę przedsiębiorczości pojmowanej jako
rozwój i aktywność. Seminaria, szkolenia i warsztaty realizowane są we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu
oraz liderami rynku, m.in.: Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pracodawców
i Przedsiębiorców, Izbą Przemysłowo-Handlową, Kujawsko-Pomorską Lożą
BCC, Akademią Transportu, Polskim
Towarzystwem Ekonomicznym Oddział
w Bydgoszczy, Powiatowym Urzędem
Pracy w Bydgoszczy.

Społecznie
odpowiedzialni
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zbiera zasłużone laury również w
obszarze społecznej odpowiedzialności
biznesu. Nasze działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Bydgoszczy
zostały dostrzeżone i nagrodzone w
konkursie „Społecznie odpowiedzialni”, organizowanym w ramach projektu
unijnego „Społeczna odpowiedzialność
w regionalnym partnerstwie na rzecz
adaptacyjności”. Tytuł „Organizacji Społecznie Odpowiedzialnej” przyznano
Akademickiemu Inkubatorowi Przedsiębiorczości za „ułatwianie wejścia na
drogę własnej kariery, za promowanie
zachowań kreatywnych, za uczenie odpowiedzialności społecznej, uczciwości
wobec kontrahentów i pracowników oraz
prowadzenie działalności gospodarczej
z dbałością nie tylko o wizerunek własny,
ale także dobro społeczne”.
Kierowany przez dyrektora Radosława
Ratajczaka inkubator uzyskał w roku
2010, w ogólnopolskim rankingu, 2. wy-

Złota Wstęga Brdy w kategorii budynek usługowy hali sportowo-widowiskowej

liwość indywidualizacji studiów, oferta
zniżek i stypendiów. Doceniono również
sukcesy sportowe WSG.

nik w kraju. Lepszy jest tylko inkubator
działający przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Tytuł przyznany nam przez studentów
oznacza, że obrana przed laty droga
partnerskiej współpracy z otoczeniem,
stałego dostosowywania oferty naszej
Uczelni do rzeczywistych potrzeb rynku pracy, jest słuszna i doceniana, również przez naszych studentów i absolwentów.

Uczelnia
przyjazna studentom

Złota
Wstęga Brdy

Na naszej Uczelni wysoką jakość obsługi studentów uczyniliśmy jednym z
najważniejszych zadań. Dlatego tak
bardzo dumni jesteśmy z przyznanego
nam przez Parlament Studentów RP tytułu „Uczelnia przyjazna studentom”. Co
zadecydowało o uhonorowaniu WSG?
Poważne, rzetelne traktowanie studentów: dobre warunki nauki i wypoczynku, wspieranie aktywności studenckiej,
sprawna komunikacja z władzami, moż-

W WSG troszczymy się o otoczenie.
Stale rewitalizujemy i upiększamy teren
naszego kampusu. Boisko sportowe,
rosarium i zielone tereny wypoczynkowe są powszechnie dostępne. Tym
bardziej cieszymy się więc, że doceniono nasze starania architektoniczne,
przyznając Złotą Wstęgę Brdy w kategorii budynek usługowy hali sportowo-widowiskowej. Przypomnijmy, że rok
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wcześniej wyróżnienie w konkursie
Bydgoskiego Feniksa zdobyła Akademicka Przestrzeń Kulturalna przy ulicy
Królowej Jadwigi 14. Doceniono więc
zarówno to, co zostało zbudowane jak i
to, co odbudowaliśmy.

Wiarygodna
szkoła
To projekt certyfikacji szkół wyższych
prowadzony przez Akademickie Centrum
informacyjne z Poznania. Celem projektu jest pomoc młodzieży w wyborze
uczelni, która działa legalnie, zapewnia
odpowiednie warunki studiowania, tworzy perspektywy dla przyszłego rozwoju
zawodowego i pozwala realizować się
poprzez pozadydaktyczne formy działalności. WSG tytuł wiarygodnej szkoły
otrzymała już 3-krotnie, co potwierdza
nie tylko wysoki standard nauczania, ale
też wyjątkową dbałość o stałe poszerzanie skierowanej do studentów oferty.

Kształcimy studentów na 16 kierunkach, z których niemal połowę stanowią kierunki inżynierskie.

Studia w WSG

Ścisła krajowa czołówka uczelni niepublicznych, kształcąca na studiach
I i II stopnia. Tytuł magisterski można
zdobyć u nas na kierunkach: turystyka
i rekreacja, ekonomia i geografia.

PKA ocenia

„Państwowa Komisja Akredytacyjna po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego, a także po zasięgnięciu opinii Zespołu Kierunków
Studiów Społecznych i Prawnych – w sprawie jakości kształcenia na
kierunku „socjologia” prowadzonym na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy na poziomie studiów pierwszego stopnia - wydaje ocenę pozytywną”.
„Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a
także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia na kierunku „turystyka i rekreacja” studiów pierwszego i drugiego stopnia. Poziom prowadzonych studiów odpowiada podstawowym kryteriom jakościowym”. „Infrastruktura Uczelni jest bardzo dobra, zapewnia realizację
procesu kształcenia”.
Podobne opinie Państwowa Komisja Akredytacyjna wydała po przeprowadzeniu kontroli kształcenia również na innych kierunkach na naszej
Uczelni. Systematyczna weryfikacja jakości kształcenia, organizacji
procesu dydaktycznego, obsady kadrowej i wielu innych aspektów działalności Uczelni, a zwłaszcza wydana ocena jest dla naszych studentów
gwarancją wysokiego poziomu oferowanych studiów. Dla dyrekcji i pracowników – nagrodą za zaangażowanie i pracę.

Z raportu Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
WSG należy do najczęściej wybieranych przez studentów trybu stacjonarnego uczelni niepaństwowych. Studia pierwszego stopnia w tym trybie wybrało u nas 1400 osób. Tym samym znaleźliśmy się na 3. miejscu
w Polsce. Więcej kandydatów wykazały tylko Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Krakowska Akademia im. A. Frycza
Modrzewskiego w Krakowie. Mniej stacjonarnych studentów od WSG
ma m.in. Akademia im. Leona Koźmińskiego, Wyższa Szkoła Bankowa
i Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Duża liczba studentów stacjonarnych gwarantuje zachowanie odpowiedniej jakości życia akademickiego. Studenci stacjonarni w znacznie
większym stopniu mogą korzystać z potencjału Uczelni, zajęć dodatkowych: kół naukowych, wydarzeń studenckich.
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Proponujemy ponad 70 kierunków
studiów podyplomowych.
W Szkole Języków Obcych WSG
oferujemy naukę 22 języków
na wszystkich poziomach.
W roku 2010 liczba absolwentów naszej
Uczelni przekroczyła 10 tysięcy.

WIERZYMY W SOLIDARYZM SPOŁECZNY
W Wyższej Szkole Gospodarki
wierzymy we współpracę, w solidaryzm społeczny, w „niematerialne
aktywa”, do których zaliczamy takie
wartości, jak: dobra opinia, szacunek i zainteresowanie otoczenia publicznego. Te wartości skłaniają nas
do podejmowania przedsięwzięć,
których celem jest budzenie aktywności obywatelskiej. To bardziej
suma działań, pomysłów, poglądów
i wartości niż lista przymiotników
wynikających z bliskości semantycznej. Oto niektóre z nich.

Kochamy
swoje miasto
W WSG wykorzystujemy wiedzę i
umiejętności, aby zwrócić uwagę
mieszańców naszego regionu na
istotne problemy społeczne. Już
od kilku lat nasi studenci dowodzą
swojej obywatelskiej aktywności realizując kampanie społeczne i projekty zaangażowane. W walentynki,
gdy królują lizaki i pluszaki, przygotowaliśmy alternatywną propozycję
dla wszystkich pragnących wyrazić
swoje uczucia. W Bydgoszczy, Inowrocławiu i Malborku namawialiśmy
mieszkańców do podpisania deklaracji miłości do…miasta. Przekonywaliśmy już do konieczności
oszczędzania wody i zapobiegania
marnotrawienia żywności, zwalczaliśmy nadmierne zużycie plastikowych toreb, namawialiśmy właścicieli psów do sprzątania po swoich
pupilach. Nasze ekologiczne projekty już 3-krotnie zostały wyróżnione w ogólnopolskich konkursach, a
współfinansowane z Europejskiego
Funduszu społecznego kampanie
społeczne, dotyczące promowania
przedsiębiorczości i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, zdobywały uznanie praktyków i beneficjentów projektów.

Nie pozostajemy
obojętni
Zbieraliśmy również podpisy pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy repatriacyjnej i listem do Premiera
w sprawie dyskryminujących uczelnie
niepaństwowe, finansowych rozwiązań
systemowych. Bywamy „za”, czasami
„przeciw” . Nigdy nie pozostajemy obojętni na ważne społecznie sprawy. To
m.in. dlatego utworzyliśmy w WSG Domenę Dyskursu Publicznego: rzeczywistą i wirtualną przestrzeń, w której nauka
spotyka się z praktyką, a tak potrzebna
wymiana poglądów i równoprawność
wszystkich uczestników debat nadają
spotkaniom wyjątkową wartość.
Nasze działania prospołeczne wyrażają się również w szacunku dla naszych niepełnosprawnych studentów.
Już dwukrotnie Kapituła Regionalna
Konkursu Lodołamacze doceniła nasze
wysiłki, nagradzając WSG za szczególną wrażliwość społeczną. Zdaniem
Kapituły działalność Uczelni na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych stanowi wzór godny
naśladowania.
Zasada zrównoważonego rozwoju, której hołdujemy, to również współpraca z
naszym najbliższym otoczeniem. Znamy i szanujemy naszych sąsiadów. Już
od wielu lat spotykamy się na wyjątkowej Wigilii, podczas której zawsze znajdujemy czas na rozmowę…

Staramy się
mądrze pomagać
Staramy się mądrze pomagać tym, którzy potrzebują naszego wsparcia. Temu
służy również założona 15 października 2003 roku organizacja pożytku
publicznego, Fundacja „Gaudeamus”.
Działania Fundacji skupiają się na zaktywizowaniu młodych ludzi, promowanie
wielokulturowości i tolerancji.
Jednym z ważnych zadań jest wspieranie niepełnosprawnych studentów,
takich jak Ania Strzelińska, której codzienność bardzo utrudniał ciężki wózek. Fundacja ”Gaudeamus” pomogła
Ani zebrać pieniądze na nowy, a żeby
sfinansować kosztowną rehabilitację
wspólnie graliśmy, śpiewaliśmy i licytowaliśmy przekazane przez artystów
dzieła.
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Nasi absolwenci
PIOTR POKORA jest tegorocznym absolwentem naszej Uczelni. Ukończył socjologię, specjalizację

„zarządzanie zasobami ludzkimi”. Jeszcze w czasie studiów utworzył firmę szkoleniowo-doradczą CERTUS
CONSULTING (www.certusconsulting.pl), zajmującą się dziedziną zarządzania, organizacji przedsiębiorstw
i zarządzania zasobami ludzkimi. Dziś jego firma jest partnerem WSG, a także została doceniona przez
międzynarodową organizację AIESEC (www.aiesec.org/poland). Po studiach utworzył firmę STRATEGIAN
Sp. z o.o., która ma zarządzać całością prowadzonej przez niego działalności.
Piotr utworzył także serwis społecznościowy dla miłośników zwierząt www.krolestwozwierzat.pl, stanowiący bazę dla weterynarzy, trenerów, hodowców zwierząt, sklepów
zoologicznych itp. Jak sam mówi, jest to jeden z czterech portali, jakie zamierza prowadzić. Na razie nie zdradza szczegółów, by nie dać się wyprzedzić konkurencji.
Co dziś myśli o ukończonych w WSG studiach? Poczytajmy:
„Dość szybko przekonałem się, że wybór socjologii, a w szczególności specjalizacji
„zarządzanie zasobami ludzkimi” to decyzja nie tylko późniejszego zawodu, ale
także dziedziny szerszych zainteresowań. Sam czas spędzony w salach wykładowych WSG wspominam bardzo miło i nawet 3 czy 4 poprawki egzaminów tego
nie zmienią (nie nauczyłem się, to nie wina wykładowcy, tylko moja). Najprzyjemniejszym okresem był czas pisania pracy seminaryjnej na temat zarządzania zespołem sprzedażowym i spotkania z dr. Tomaszem Bochatem, który
był moim promotorem. Zdarzyło mi się nawet być prelegentem podczas Akademii Planowania Kariery. Wtedy przez chwilę miałem okazję poczuć to, co
czuje wykładowca.
Przez niemal cały okres studiów pełniłem funkcję starosty grupy i roku.
Starałem się sprostać wymaganiom zarówno koleżanek i kolegów, jak i wykładowców, i mam nadzieję, że to mi się udało. Aktywnie angażowałem się
też w życie kulturalne Uczelni, śpiewając
w Chórze Akademickim, który w marcu
2010 na międzynarodowym festiwalu
MUSICA RELIGIOSA w Czeskim
Ołomuńcu (Morawy), odniósł swój
największy sukces zdobywając
srebrny medal. Nie lada osiągnięcie zważywszy, że to pierwszy międzynarodowy festiwal dla Chóru. W
chórze śpiewam do dziś, jako absolwent.
Uważam, że każdy rodzaj aktywności studenckiej otwiera wiele możliwości, ułatwia
Piotr Pokora
nawiązanie kontaktów etc. Ponadto korzystałem z szerokiego wachlarza dodatkowych ofert
WSG, jakimi były i nadal są cykliczne seminaria dotyczące lokalnego biznesu i nie tylko.
Warto znaleźć troszkę czasu i skorzystać z cennych uwag innych po to, by samemu
nie popełniać szkolnych błędów. Szkoda czasu, by uczyć się na swoich.
Chciałbym doradzić innym studentom, że warto interesować się tym, co Uczelnia oferuje poza samymi wykładami i ćwiczeniami. Warto prosić wykładowców
o rady. Tym bardziej, że płacimy za to, by zdobyć wiedzę. Mnie się nie zdarzyło, by którykolwiek z nauczycieli akademickich odmówił mi pomocy. Poza tym
nie warto ulegać stereotypom i poddawać się konformizmowi. Jeśli chcemy coś
osiągnąć, musimy określić cel i iść własną, jasno określoną ścieżką. Przeszkody
się pojawią, ale one nas ukształtują i dzięki temu zdobywać będziemy kolejne
szczeble rozwoju”.

Anna Wietrzykowska

ANNA WIETRZYKOWSKA ukończyła studia magisterskie na kierunku
„turystyka i rekreacja” WSG i studia magisterskie „turystyka i rozwój” Uniwersytetu
Toulouse 2 Le Mirail (odbywane na naszej Uczelni dzięki partnerskiej współpracy
obydwu uczelni). Mieszka w Bretanii, jak sama mówi, jednym z najpiękniejszych regionów Francji, a pracuje jako dyrektor restauracji w sieci Club Hôtel VACANCIEL w
Saint-George-de-Didonne.
Zarówno hotel jak i miejscowość zna od podszewki. To tam przyjeżdżała na praktyki,
organizowane przez Biuro Praktyk WSG. Z roku na rok zdobywała coraz większe doświadczenie i kompetencje zawodowe. Dziś zarządza w swoim ośrodku wielką restauracją (bodaj jako pierwsza Polka w historii VACANCIEL) i opiekuje się polskimi praktykantami i stażystami (przysyłanymi rokrocznie przez naszą Uczelnię).
Ania jest ceniona przez swoich francuskich szefów za zmysł organizacji i umiejętność
zarządzania. A lubią ją wszyscy – i dyrekcja, i pracownicy, dla których zawsze znajduje
dobre słowo i uśmiech. O sobie mówi skromnie: „mnie się udało, bo trafiłam na właściwych ludzi”, ale ci właściwi ludzie wiedzą też, że najwięcej zawdzięcza samej sobie.
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priorytet

NAUKA

• Lista publikacji pracowników WSG obejmuje ponad 80 pozycji zwartych wydanych przez Wydawnictwo Uczelniane,
a także kilka serii wydawniczych polsko
i anglojęzycznych.

informatyczne, rewitalizacja obszarów
poprzemysłowych, a także tematyka
związana ściśle z regionem, tj. Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitarny
oraz Bydgoski Węzeł Wodny.

• Nauczyciele akademiccy WSG publikują także w czasopismach naukowych
wydawanych poza Uczelnią, w tym
w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej.

• W ostatnich kilku latach zrealizowano
około 30 projektów badawczych finansowanych ze środków własnych i grantów MNiSW.

• Uczelnia utworzyła ze środków własnych Uczelniany Fundusz Badań Naukowych przeznaczony na finansowanie projektów naukowo-badawczych.
W roku 2010/2011 siedmiu pracowników skorzystało ze środków finansowych, przeznaczonych na realizację
grantów wewnętrznych WSG.
•

Prowadzimy badania podstawowe
i stosowane, a także prace badawczo-rozwojowe na rzecz instytucji i przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego.

• Priorytetowe obszary badawcze to
m. in.: gospodarka turystyczna, inżynieria finansowa, nowoczesne technologie

• Pracownicy WSG podejmują coraz częściej działalność naukowo-badawczą w
zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych.
• Trwa intensywny rozwój laboratoriów zapewniających możliwości prowadzenia
badań w dziedzinie towaroznawstwa,
technologii żywności, automatyki przemysłowej i robotyki, elektroniki oraz badań materiałowych.
• Uczelnia ma Fundusz Stypendiów Naukowych przeznaczony na finansowanie rozwoju własnej kadry naukowej.
system grantów konferencyjnych, w ramach których są finansowane wyjazdy
pracowników na konferencje naukowe
w Polsce i za granicą.

• Z partnerami biznesowymi, w szczególności z przedsiębiorstwami, utworzono
staże mające na celu zintegrowanie
tematyki badawczej, jaką podejmują
młodzi pracownicy z potrzebami innowacyjnymi otoczenia gospodarczego.
• W działalność naukowo-badawczą WSG
włączani są także studenci, czego przykładem jest czynny udział sześciorga
studentów w pracach nad systemem
informatycznym wspierającym badania
neuropsychologiczne.
• W Uczelni wypracowano systemowe
wsparcie dla badań prowadzonych
przez studentów i prac dyplomowych o
charakterze aplikacyjnym.
• Tylko w ostatnich dwóch latach Uczelnia
była organizatorem ok. 30 konferencji
naukowych w dziedzinach: turystyki i
rekreacji, geografii, socjologii, kulturoznawstwa, architektury i urbanistyki,
nauki o rodzinie, wychowania fizycznego i sportu, językoznawstwa itp.
· W porozumieniu z partnerami naukowymi utworzono dla młodych pracowników nauki system staży naukowych.

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej
Mają swoje olimpiady matematycy, biolodzy, miłośnicy historii, języków obcych
i wielu innych przedmiotów z programu
szkół ponadgimnazjalnych. Do niedawna w tym gronie brakowało adeptów hotelarstwa. Niesłusznie, zważywszy że w
całym kraju stanowią znaczącą siłę.

fot.: Robert Ignaciak

Trzy lata temu nasza Uczelnia wystąpiła z pomysłem, a następnie opracowała program i zorganizowała I Olimpiadę
Wiedzy Hotelarskiej dla uczniów szkół o
profilu hotelarskim oraz kształcących w
zakresie zawodu technik hotelarstwa z
całej Polski. W roku bieżącym odbyła się
już III edycja.
Po kilku etapach eliminacyjnych uczestnicy walczą w finale o palmę pierwszeństwa. Odpowiadają na pytania testowe, a
następnie wykonują zadania praktyczne
z zakresu obsługi konsumenta i obsługi gości w recepcji w językach obcych.
Ocenia ich jury, składające się z pracowników naukowych szkół wyższych z całej
Polski. Na najlepszych zawodników czekają, oprócz nagród rzeczowych, indeksy na studia hotelarskie.
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SKUTECZNY Gra w przedsiębiorstwo

TRANSFER

WIEDZY
Przedsiębiorczość akademicka to nie
tylko modne hasło, ale także konkretne działania na rzecz transferu zaawansowanych technologii. Na naszej
Uczelni zakończyła się właśnie kolejna
faza projektu "Przedsiębiorczość Akademicka - skuteczny transfer wiedzy
3", realizowanego wespół z Polskim
Towarzystwem Ekonomicznym we
współpracy z fińskim Uniwersytetem
Laurea [pracownicy WSG i PTE odbyli staże naukowe w Finlandii, podpatrując skandynawski model transferu
technologii].

Sformułowanie pomysłu biznesowego, koncepcji, a następnie elementów planu biznesowego dla przedsiębiorstwa, wprowadzającego na rynek nową linię kosmetyków do włosów (FMCG - szybko zbywalnych produktów konsumpcyjnych) składały
się na zadanie, przed jakim stanęli uczestnicy III Międzynarodowej Gry w Przedsiębiorstwo "University of Economy Entrepreneur Cup".
W Grze uczestniczyło 14 czteroosobowych zespołów, w tym 10 zagranicznych z
Niemiec, Meksyku, Litwy, Belgii, Łotwy oraz Węgier (kilka drużyn nie dotarło do
Bydgoszczy z powodu chmury pyłu wulkanicznego nad Europą). Naszą Uczelnię
reprezentowało 5 ekip.
Po dwóch dniach konkursowych zmagań, podczas których należało wykazać się
wiedzą, kreatywnością, umiejętnością pracy w zespole oraz podejmowania decyzji,
decyzją międzynarodowego jury I miejsce zajął zespół Monterey University z Meksyku, II miejsce - zespół KATHO University College z Belgii i III miejsce - zespól z
Alanus University z Niemiec.
Koncepcja Gry narodziła się na Uniwersytecie Toulouse 2 Le Mirail we Francji.
Dzięki współpracy WSG z uniwersytetem została przeniesiona na naszą Uczelnię.
Początkowo była grą uczelnianą, później regionalną, a od 2008 roku ma charakter
międzynarodowy. O jej sukcesie świadczy fakt, że z roku na rok bierze w niej udział
coraz większa liczba uczestników.

Problematyka współpracy uczelni z
biznesem, czy komercyjnego wykorzystania wyników projektów badawczych
oraz transferu innowacji i technologii
jest podstawą rządowych i samorządowych strategii. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy jako regionalny
lider i pionier wdrażania współpracy
ponadnarodowej w dziedzinie transferu wiedzy z pewnością będzie mogła
odegrać niebagatelną rolę w stymulowaniu współpracy nauki z biznesem w
województwie kujawsko-pomorskim.
Projekt "Przedsiębiorczość akademicka - skuteczny transfer wiedzy 3"
realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w
Bydgoszczy w partnerstwie z Wyższą
Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy w
ramach poddziałania 8.2.1 Wsparcie
dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalizm w WSG
Pracownia Regionalistyczna
Instytutu Kulturoznawstwa WSG

geografii kultury, socjologii, archeologii,
biologii, sztuk pięknych i historii.

Jej pracownicy proponują nowoczesne
podejście do regionalizmu - w skali mikro (subregiony województwa kujawsko-pomorskiego), jak i makro (inne województwa, euroregiony, regiony świata).
Reprezentują podejście interdyscyplinarne, włączając w krąg swoich preferencji badawczo-poznawczych, oprócz
kulturoznawstwa, spojrzenie z perspektywy także innych nauk humanistyczno-społecznych, np. etnologii, etnografii,

Podjęli się realizacji, we współpracy z
Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej, 3-letniego Projektu badawczego „Krajobraz geograficzno-kulturowy
województwa kujawsko-pomorskiego”,
zakładającego zbadanie przemian kulturowych, zarówno w sferze materialnej,
jak i duchowej w regionie kujawsko-pomorskim w kontekście zmian granic
administracyjnych województwa. Zaangażowali się w wydarzenia związane z
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IV Kongresem Kociewskim w Tczewie,
Świeciu i Tleniu w 2010 roku. Nawiązali współpracę z Instytutem Dziedzictwa
Kruszwicy oraz z muzeum poświęconym pamięci Józefa Unruga w Sielcu
koło Żnina.
Swoją pasją chcą zarazić przede wszystkim studentów, którym proponują udział
w badaniach i upowszechnianiu kultury subregionów wchodzących w skład
województwa kujawsko-pomorskiego,
udział w wykładach, prezentacjach, konkursach o tematyce regionalnej, a także
możliwość pisania prac dyplomowych na
tematy związane z szeroko pojmowanym regionalizmem.

projekty

mamy już bogate
doświadczenie

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizujemy obecnie 18 projektów, finansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego: 5 projektów
podnoszących kompetencje osób pracujących, 3 na rozwój przedsiębiorczości akademickiej, zapewniające rozwój
dydaktyczny Uczelni, 1 na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów liceów, 3 z zakresu
ekonomii społecznej, 1 promujący przedsiębiorczość, 2 międzynarodowe w obszarze rewitalizacji oraz kształcenia zawodowego (program dla Europy Środkowej,
EFRR), 1 przygotowujący absolwentów
oraz praktyków do pracy w charakterze
nauczycieli kształcenia zawodowego.
Realizujemy także projekty infrastrukturalne w ramach inwestycji przedsiębiorstwa
i Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Zakończyliśmy już projekty: Szkolenie
ECDL – odpowiedź na potrzeby rynku
pracy, ECDL – wsparcie aktywności zawodowej w powiecie inowrocławskim,
Nowa jakość pracy w ZUS, Inicjator Społeczny – inicjatywa edukacyjna w naszych
rękach, Akademia Przedsiębiorczości,
Trener NGO.
ECONOMIC EDUCATIONAL

TERRITORIAL-STRUCTURE (ET-STRUCT)

Wyższa Szkoła Gospodarki jest jednym
z dwóch partnerów z Polski, uczestniczących w projekcie realizowanym w ramach
dużego programu INTERREG-CENTRAL
EUROPE II, przewidzianym do realizacji
w latach 2010-2012. Łącznie bierze w nim
udział 16 partnerów z Austrii (lider projektu), Niemiec, Polski, Republiki Czeskiej,
Słowenii, Włoch i Ukrainy.
Głównym celem jest niwelowanie symptomów spadku zatrudnienia, w szczególności w odniesieniu do problemów wynikających z niedostosowania kompetencji
społecznych i zawodowych do zapotrzebowania na rynku pracy.
W ramach projektu Wydział Społeczno-Ekonomiczny WSG jest odpowiedzialny
za przeprowadzenie badań obejmujących
trzy kluczowe elementy projektu: wymiar
polityczny (system prawny); ekonomiczny i edukacyjny (system szkolnictwa).
Szczególnie ważne jest zdiagnozowanie
zapotrzebowania na rynku pracy w kontekście umiejętności zawodowych oraz
monitoring stanu szkolnictwa zawodowego i chłonności rynku dotyczącej absolwentów.
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Debaty Czwartkowe
Od listopada 2010 roku władze Uczelni
z kanclerzem WSG, Krzysztofem Sikorą
i rektorem, prof. Kazimierzem Marciniakiem postanowiły rozpocząć cykl „Debat Czwartkowych” mających na celu
integrację środowiska akademickiego
z jednoczesnym otwarciem go na potrzeby społeczności lokalnej. „Debaty
Czwartkowe” są comiesięczną dyskusją
na aktualne tematy społeczne, kulturalne
i gospodarcze, nurtujące społeczeństwo
Bydgoszczy i regionu. Każda „Debata” to
nie tylko forum wymiany myśli, ale także
prezentacja aplikacyjnych wyników badań, spotkanie środowiska naukowego.
Motto:
Nie rozchodźmy się zbyt spiesznie do
„swoich spraw”. Tak wiele jest spraw,
w których musimy się spotkać, porozumieć, pobyć wspólnie - jeśli chcemy być
bydgoszczanami i jeśli ma to coś znaczyć.

BYDGOSZCZ
W OCZACH SĄSIADÓW
Już pierwsza „Debata czwartkowa” (APK,
27 listopada 2010) pod tytułem „Co znaczy być bydgoszczaninem?” pokazała, jak
ważny i wciąż żywy jest to temat. Ujawniła
też potrzebę dalszej społecznej refleksji
nad naszą bydgoską tożsamością.
O ile jednak optyką poprzedniego spotkania
była nasza własna bydgoska perspektywa,
podczas kolejnego podjęliśmy rozmowę o
naszej tożsamości zbiorowej widzianej z zewnątrz, oczami sąsiadów i poprzez obiektywne wskaźniki i skale porównawcze.
To zawsze ekscytujące i ważne pytania:
Jak widzą nas inni - sąsiedzi i ludzie z odległych stron; przybysze i turyści; przyjaciele i ci nieprzychylni nam? Jak wyglądamy na tle innych miast i miejskich kultur?
Jakie to dla nas ma znaczenie i co z tym
robimy? Wpędza to nas w kompleksy czy
w patriotyczną dumę, paraliżuje czy mobilizuje do działania? Krąg pytań poszerza
się z każdym kolejnym zadanym…
Przynajmniej na niektóre z nich starało
się odpowiedzieć troje panelistów drugiej

z cyklu debat, która odbyła się w APK
27 stycznia 2010 r.
Prof. Wiesław Maik (geograf miasta) we
wprowadzeniu do dyskusji przedstawił
pozycję Bydgoszczy wśród innych miast
w kilku podstawowych wymiarach. Wynik tej porównawczej analizy pozwolił
mu stwierdzić m.in., że miasto w wielu
dziedzinach zajmuję pozycję pośrednią:
ekonomiczną, pod względem potencjałów
społeczno-kulturowych. Tak też jest postrzegane wśród największych polskich
miast, w popularnych rankingach (Forbes; Wprost; GW; RZ; Przekrój). Na plus
wyróżnia Bydgoszcz: klimat dla sportu i
uczestnictwa w popularnej kulturze, bezpieczeństwo, dostępność komunikacyjna,
atrakcyjność inwestycyjna i korzystanie
z unijnych funduszy, wreszcie (samo…)
zadowolenie mieszkańców! In minus odstajemy w dziedzinie infrastruktury, przyciągania kapitałów oraz zdolności współpracy z sąsiadami i innymi partnerami;
słabą aktywnością społeczną.
Interesującą próbę pokazania Bydgoszczy przez pryzmat doniesień prasowych
wybranej dużej gazety ogólnopolskiej
(GW) podjął drugi z prelegentów, psycholog społeczny prof. Stanisław Kowalik
(Poznań). Wychodząc od nieco przewrotnej tezy: „Jak cię piszą, tak cię widzą…”,
nakreślił medialny obraz miasta: mało wyrazistego, zajętego sobą i kilkoma dziedzinami życia i jego aspektów: sportu;
sezonowych newsów i sensacji, lokalnej
polityki i wydarzeń. Profesor, zastrzegając pilotażowy i niereprezentatywny
charakter swoich badań i wniosków, postawił tezę, że Bydgoszcz nie potrafi, w
odróżnieniu od innych dużych miast (np.
Poznania, Gdańska, Wrocławia), wykreować w zbiorowej świadomości wyrazistego obrazu siebie. I sama jest tego obrazu niepewna.
Socjolog, dr Agnieszka Jeran (Poznań)
z wielką swadą opowiedziała o osobistym odbiorze Bydgoszczy widzianej
oczami przyjezdnego, wysiadającego na
stacji PKP Bydgoszcz Główna i poznającego miasto traktem ulicy Dworcowej.
Plastyczny obraz tej wędrówki i wrażeń
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przybysza skonfrontowany został z wirtualnym wizerunkiem Bydgoszczy zawartym na internetowych stronach miasta.
Punktem odniesienia po raz kolejny stał
się Poznań i inne polskie metropolie.
Zdaniem prelegentki widziana z tej perspektywy Bydgoszcz nie zachęca i nie
zaciekawia. Nie jest otwarta na ludzi, nie
ułatwia poznania, nie buduje czytelnych
znaków i społecznej komunikacji, zarówno (w) przestrzeni urbanistycznej jak tej
wirtualnej.
Dopełnieniem wystąpień eksperckich był
bezpretensjonalny „film socjologiczny”,
zrealizowany przez studentów WSG.
Przedstawiał on opinie i komentarze
młodych bydgoszczan oraz kilku rezydujących tu obcokrajowców o mieście jako
miejscu ich życia, pracy, nauki, rozrywki,
społecznych kontaktów.
Nie sposób rzetelnie zrelacjonować prawie dwugodzinnej, burzliwej dyskusji.
Obejmowała ona nie tylko wątki wystąpień wprowadzających, ale – jak to zawsze jest, kiedy spotka się kilkudziesięciu
pasjonatów i miłośników miasta – zawierała i kreowała zupełnie nowe tematy i
tezy na temat specyfiki, wielkości bądź
kompleksów Bydgoszczy, jej mieszkańców i instytucji. Oberwało się niejednemu!
Prowadzący debatę socjolog, dr Grzegorz Kaczmarek nie raz musiał studzić
rozgrzane emocje i „sublimować” zbyt radykalne tezy.
Pokłosiem debaty i jej klimatu było kilka
obszernych artykułów i wywiadów z jej
uczestnikami. Razem wywołały liczne i
zróżnicowane komentarze, a nawet (na
forach internetowych) bardzo emocjonalne wypowiedzi i oceny – z zasady anonimowych dyskutantów.
Dla organizatorów fakt to mobilizujący,
znak, że trzeba i warto dyskutować o kontrowersyjnych sprawach, jeśli takimi je
widzimy.
Możemy różnić się i spierać się, ale musimy ze sobą rozmawiać. Bo właśnie z
takich - otwartych na różnorodność poglądów - debat rodzi się społeczna tożsamość i integracja, budzi ich świadomość.
A o to nam przecież chodzi.
					
Grzegorz Kaczmarek

GOŚCIE WSG

PROFESOR LESZEK BALCEROWICZ wybrał Wyższą OJCIEC JAN GÓRA, zakonnik, doktor teologii, duszpasterz
Szkołę Gospodarki na miejsce inauguracyjnego spotkania Bydgoskiego Klubu Forum Obywatelskiego Rozwoju.

akademicki, organizator ogólnopolskich Spotkań Młodzieży na
Polach Lednickich świętował razem z nami 10-lecie Uczelni.

PROF. GRZEGORZ KOŁODKO b. wicepremier, ekono- MAREK NIEDŹWIECKI, dziennikarz radiowy wystawiał w
mista wygłosił wykład pt. „Świat na wyciągnięcie myśli”.

APK swoje fotografie z podróży po Australii.

PROF. MAGDALENA ŚRODA filozof, etyk, publicystka JAN KANTY PAWLUŚKIEWICZ, wybitny kompozytor i muzyk
mówiła u nas o godności „Matki Polki”.

dwukrotnie prezentował w Galerii nad Brdą swoje malarstwo i grafikę.

MARTHA CHAVARRI DUPUY, ambasador Peru gościła
z odczytem na temat współczesnych problemów społeczno-gospodarczych swojego kraju.

Prezydenci Bydgoszczy - RAFAŁ BRUSKI i Torunia - MICHAŁ ZALESKI wzięli udział w wyjątkowej debacie czwartko-
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wej „Bydgoszcz - Toruń, razem i osobno”

W europejskim wymiarze
Nasza Uczelnia współpracuje z 35
uczelniami zagranicznymi. 32 z nich
podpisały z WSG bilateralną umowę
o współpracy w ramach programu
Erasmus, w szczególności o wymianie studentów oraz nauczycieli akademickich.
Od 2005 roku semestr studiów na zagranicznej uczelni odbyło 65 naszych
studentów. Przyjęliśmy na kilkumiesięczne studia 35 studentów z Litwy,
Łotwy, Finlandii, Niemiec, Czech, Węgier, Turcji, Portugalii i Rumunii.
Celem programu Erasmus jest podno-

szenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w
szkolnictwie wyższym. Czy w przypadku naszych studentów cel został
osiągnięty? Po stokroć tak. Zobaczmy, co mówili po powrocie do kraju:
„Wykłady na uczelni są niezwykle interesujące. Często prowadzą je zaproszeni goście spoza uniwersytetu.
Wykłady pomagają nie tylko zmienić
stare nawyki myślenia, ale również
uzmysłowić sobie rzeczy, z których
wcześniej nie zdawałam sobie sprawy. Bardzo mocno podkreśla się tu
wielokulturowość oraz wszelkie zale-

ty płynące ze współpracy narodów”
(Aleksandra Domeracka, po pobycie
w Laurea University of Applied Sciences w Finlandii).
„Szansa, jaka była mi dana poprzez
wyjazd do Heilbronn, zmieniła mnie
i uświadomiła, że warto być odważnym i podejmować nowe wyzwania.
Oprócz zebranych doświadczeń i
wiedzy z dziedziny zarządzania w
turystyce, doskonalenia znajomości
języków i wielu innych korzyści, bardzo cenię sobie kontakty nawiązane
z ludźmi z całego świata, serdeczną,
a przede wszystkim szczerą przyjaźń
i wspólne przeżycia. Zmuszony do
nowego sposobu życia, nauczyłem
się wielu różnych zachowań w innym
społeczeństwie, poznałem kulturę i
obyczaje panujące w Niemczech oraz
w innych kulturach” (Fabian Habegger, po pobycie w Fachhochschule w
Heilbronn).
„Studia w trybie francuskim były czymś
zupełnie nowym. Zajęcia wymagały
dużej koncentracji, prowadzone były
w 27-osobowej grupie, wykładowcy
często pytali o nasze zdanie i doświadczenia, dotyczące omawianego
tematu. Specyfiką studiów była również duża dawka wiedzy praktycznej
i motywowanie do własnych poszukiwań w tematach, które nas szczególnie zainteresowały. Poznałam tu
niesamowitych ludzi, zgłębiłam wiedzę niezbędną dla mojego przyszłego zawodu i oczywiście podszkoliłam
język francuski” (Jadwiga Dźwigaj, po
pobycie na Uniwersytecie Toulouse 2
Le Mirail we Francji).

PIM 2010
WSG była gospodarzem międzynarodowych
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 grupie
zróżnicowanej kulturowo i etnicznie, technikom
prezentacji, teorii kultury oraz technikom negocjacji.
PIM, czyli ‘Promoting Intercultural Management
Competencies for Working Life in the Baltic Sea
Region’, to warsztaty międzykulturowe, w których
biorą udział studenci i wykładowcy partnerskich
uczelni z krajów nadbałtyckich. Co roku odbywają
się w innej uczelni partnerskiej. Studenci uczestniczący w kursie mają możliwość uzyskania wiedzy m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej
i pracy w grupie zróżnicowanej kulturowo. Dodatkowym celem warsztatów jest integracja studentów mieszkających w krajach nadbałtyckich.

O USŁUGACH

NA KURSIE

W WIELKIEJ BRYTANII
W chwili, gdy przygotowujemy tę publikację, sześciu naszych studentów
oraz dwóch wykładowców przygotowuje się do wyjazdu do Leicester w
Wielkiej Brytanii. Przez dwa tygodnie, w ramach programu LLP-Erasmus,
będą uczestniczyli w intensywnym międzynarodowym kursie „Intercultural Approaches to Service Innovation and Desing Methods”. Pracując w
międzynarodowych zespołach będą mieli możliwość poznać w praktyce
tajniki „Service Innovation Design” (SID) - nowoczesnego, interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązań w dziedzinie usług, łączącego w sobie
m. in. elementy ekonomii, marketingu, komunikacji interkulturowej oraz
technologii informatycznych, wykorzystywanych przez najlepszych specjalistów w tej branży.
Dlaczego jest to tak ważne? Obecnie usługi stanowią w krajach Unii Europejskiej 60-70% produktu krajowego brutto. Rosnąca konkurencja sprawia, że klienci stają się coraz bardziej wymagający, zatem usługodawcy
muszą walczyć o nich w coraz bardziej wymyślny sposób.
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po prostu

EUROPE DIRECT
Projekt „OUR MESSAGE TO EUROPE”, warsztaty europejskiej „TRZY
KROKI DO KARIERY”, DZIEŃ
WIOSNY W EUROPIE 2009, EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW, warsztaty
„Dotacje z Unii Europejskiej w służbie
młodym przedsiębiorcom. VADEMECUM STARTERA”, dyżury ekspertów, „STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE”…
To tylko niektóre przykłady bogatego dorobku Punktów Informacyjnych
Europe Direct – Bydgoszcz i Europe
Direct – Inowrocław, działających przy
naszej Uczelni.
Obok nich funkcjonują także: Centrum
Dokumentacji Europejskiej (CDE),
Lokalny Punkt Europass przy Europe
Direct oraz Młodzieżowy Parlament
Europejski (MPE). Wszystkie razem
tworzą Europejskie Sieci Informacyjne, a te ostatnie są z kolei jednym z
filarów powołanego w 2007 roku Centrum Europejskiego im. Roberta Schumana przy WSG w Bydgoszczy, które
za swoją działalność zostało wyróżnione Medalem Europejskim, przyznanym przez Business Centre Club, przy
wsparciu Ministerstwa Spraw Zagaranicznych i Honorowym Patronacie
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli.

Mamy przedstawicielkę w Team Europe
Dr Karolina Marchlewska, szefowa Centrum Europejskiego im. Roberta Schumana przy WSG jest w roku 2011 naszą reprezentantką w składzie oficjalnego think
tanku przy Komisji Europejskiej – Team
Europe. Jest ona jedyną reprezentantką
bydgoskiego ośrodka akademickiego. Z
uczelni niepublicznych oprócz WSG tylko Akademia Koźmińskiego ma swojego
przedstawiciela.
Team Europe to europejska sieć ekspercka składająca się z krajowych specjalistów w zakresie Unii Europejskiej i
Europy. Członkowie Team Europe (TE)
to – nauczyciele akademiccy, prawnicy,
urzędnicy administracji publicznej, pracownicy organizacji pozarządowych lub
przedstawiciele think-tanków. Łączy ich
doświadczenie – naukowe lub zawodowe

– w dziedzinie, o której się wypowiadają.
Tworzona przez nich sieć obejmuje zatem
swym zakresem każdą dziedzinę polityki
UE i większość języków roboczych Unii
Europejskiej.
Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej, eksperci TE prowadzą wykłady na
konferencjach czy uniwersytetach. Mogą
zostać poproszeni o pełnienie roli moderatorów w ramach spotkań, wzięcie
udziału w debacie panelowej lub zabranie
głosu w otwartej dyskusji na konkretny
temat. Członkowie TE piszą również artykuły i udzielają wywiadów w mediach. W
swoich wypowiedziach pisemnych oraz
podczas wystąpień publicznych z ramienia Team Europe, nie wypowiadają się
jednak w imieniu Komisji, lecz działają
niezależnie.
15

logo

JAKOŚĆ ŻYCIA
W CENTRACH MIAST

– WARUNKI ZAMIESZKANIA I TURYSTYKI
Pod takim tytułem w dniach 13 - 14 maja 2011 odbędzie się
w Toruniu międzynarodowa konferencja, organizowana przez
naszą Uczelnię, Urząd Miasta w Toruniu i Fundację Romualdo del Bianco we Florencji. 15. maja jej uczestnicy odwiedzą
Bydgoszcz.
W konferencji biorą udział przedstawiciele ośrodków naukowych i urbanistycznych z dużych miast Polski, a także z Federacji Rosyjskiej, Francji, Holandii, Irlandii, Republiki Czeskiej,
Serbii, Turcji, Węgier i Włoch. W zgłoszonych 53 referatach
podejmą oni temat godzenia i harmonizowania współczesnych funkcji centrów miast z dziedzictwem ich krajobrazu,
a szczególnie architektury zabytkowej, przy zachowaniu
zrównoważonego rozwoju i wykorzystaniu zaawansowanych
technologii. Uwaga zwrócona będzie przede wszystkim na
funkcje turystyczne miast powodujące z jednej strony wzrost
ich atrakcyjności, ale też często zakłócenia warunków życia
stałych mieszkańców.
Poszczególne sesje tematyczne poświęcono tematom: „Jakość życia w miastach a turystyka”, „Tworzenie warunków
dla efektywnej turystyki w historycznych centrach miast” oraz
„Uwarunkowania urbanistyczne, architektoniczne i konserwatorskie w funkcjonowaniu zabytkowych centrów miast”.
Pomysłodawczynią konferencji i przewodniczącą Komitetu
Organizacyjnego jest dr arch. Romana Przybyszewska-Gudelis, profesor naszej Uczelni.

Cobraman
Od końca 2008 roku WSG bierze udział
w międzynarodowym projekcie pt. „Manager Coordinating Brownfiled Redevelopment Activities (COBRA MAN), współfinansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej.
Projekt zakłada wypracowanie koncepcji
zarządzania terenami poprzemysłowymi, w szczególności utworzenie nowego
stanowiska pracy „menedżera do spraw
koordynacji działań rewitalizacyjnych na

pomagamy
w rewitalizacji terenów
poprzemysłowych

obszarach poprzemysłowych”.
Naszymi partnerami w projekcie są: Miasto Bydgoszcz jako Lead Partner, Miasto
Suttgart (Niemcy), Miasto Most (Czechy),
VSB – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie (Czechy), Miasto Kranj (Słowenia),
Miasto Usti nad Łabą (Czechy), SIPRO
Biuro Rozwoju – Ferrara (Włochy), Instytut Planowania Urbanistycznego w Słowenii.
W ramach utworzonej dla realizacji projektu Europejskiej Szkoły Zarządza-
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nia Terenami Poprzemysłowymi nasza
Uczelnia oraz Uniwersytet Techniczny w
Ostrawie opracowały programy edukacyjne i rozpoczęły kształcenie pierwszej grupy specjalistów. W listopadzie 2010 roku
rozpoczęły się u nas studia podyplomowe
z zakresu rewitalizacji, oparte na module
e-learningowym.
Nasza Uczelnia utworzyła ponadto bazę
danych projektów rewitalizacyjnych, zrealizowanych w Europie Środkowej.

PRACOWNIE
I LABORATORIA
Na początku była jedna, przyzwoita pracownia komputerowa. Po niej,
jak grzyby po deszczu, powstawały
kolejne – coraz lepiej wyposażone i
coraz bardziej skomplikowane. Dziś
każdy wydział ma swoje pracownie i
laboratoria, służące studentom i wykładowcom do realizacji zajęć dydaktycznych i badań naukowych.
• Pracownia Rysunku, Rzeźby
i Kompozycji
• Pracownia technologiczno-gastronomiczna
• Pracownia chemiczna
• Pracownia barmańska
• Laboratorium językowe
• Laboratorium materiałów budowlanych
i budownictwa ogólnego
• Laboratorium Platformy Projektowo-Studialnej
• Laboratorium Badań Jakościowych Fokusownia
• Laboratorium analiz statystycznych
• Laboratorium Transportu, Spedycji
i Logistyki
• Laboratorium fotografii z elementami
grafiki komputerowej
• Laboratorium Systemów Informacji
Geograficznej GIS
• Laboratorium Komputerowego
Wspomagania Projektowania (CAD)
• Laboratorium sieci komputerowych
• Laboratorium systemów operacyjnych
• Laboratorium metrologii
• Laboratorium komputerowego
wspomagania
• Laboratorium systemów
mikroprocesorowych
• Laboratorium układów analogowych
• Laboratorium układów cyfrowych
• Laboratorium elektrotechniki
i elektroniki
• Laboratorium teorii obwodów i sygnałów
• Laboratorium układów napędowych
• Laboratorium układów sterowania
• Laboratorium grafiki komputerowej
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nasze

- dla nauki
- gospodarki
- administracji

GIS
Pracownia Systemów Informacji Geograficznej (GIS) Instytutu
Gospodarki Turystycznej i Geografii WSG miała początkowo zapewniać realizację właściwego procesu dydaktycznego na kierunku „geografia” oraz „gospodarka przestrzenna”, promować
i wdrażać nowoczesne rozwiązania informatyczne w naukach
przyrodniczych, a docelowo stosować, rozwijać i wdrażać narzędzia i procedury geoinformatyczne w badaniach naukowych
i pracach badawczo-rozwojowych. Po trzech latach działalności pod kierunkiem dr. Mieczysława Kunza zaczęła dostarczać
usługi w zakresie tworzenia i wykorzystania systemów informacji
przestrzennej oraz uczestniczyć w projektach naukowo-badawczych, wykorzystujących nowoczesne źródła danych i metody
ich przetwarzania.
Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt peryferyjny
i aparaturę naukowo-badawczą w postaci: plotera wielkoformatowego A0 HP DesignJet 500, skanera wielkoformatowego A0 Contex Crystal, rejestratora kartograficznego GPS (3R-GPS), ręcznych odbiorników GPS oraz przede wszystkim oprogramowania
specjalistycznego – wielostanowiskowej licencji ArcView GIS
9.3.1 (ESRI) wraz z rozszerzeniami Spatial Analyst i 3D Analyst
oraz MicroStation PowerDraft (Bentley) i AutoCad (AutoDesk).

Wszystko to umożliwiło zrealizowanie we współpracy z innymi
jednostkami WSG wielu prac naukowo-badawczych i usługowych, m.in.: systemu informacji geograficznej i map tematycznych dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Koronowo
(wspólnie z Pracownią Projektów Rewitalizacyjnych WSG) oraz
Koncepcji Rozwoju Turystyki Gminy i Miasta Świecie (wspólnie
z Centrum Badań Regionalnych i Lokalnych WSG), rastrowego
podkładu topograficznego i koncepcji systemu informacji geograficznej dla Kotliny Toruńskiej (dla opracowywanej Monografii Naukowej Kotliny Toruńskiej pod redakcją E. Wiśniewskiego, K. Marciniaka i M. Kunza), map tematycznych związanych
z badaniami Doliny Noteci (w ramach grantu Prof. A. Kowalczyk
– Typologia krajobrazów fizycznogeograficznych i krajobrazu
kulturowego pradoliny Noteci), wykorzystaniem GIS i zdjęć lotniczych w eksploracji i badaniach archeologicznych (wspólnie
z Bydgoską Pracownią Archeologiczną) oraz prac badawczo-rozwojowych prowadzonych pod kierunkiem prof. R. Dygdały
w ramach grantu badawczo-rozwojowego MNiSW (Pracownia
GIS odpowiadała za wykorzystanie geodezyjnych odbiorników
GPS do wyznaczania w czasie rzeczywistym wysokości lotu helikoptera i jego odległości od miejsca pożaru).

Mamy swój symulator ...
... do jazdy samochodem ciężarowym i
autobusem, który jako wszechstronne
urządzenie, służące do szkolenia kierowców, umożliwia poznanie specyfiki
jazdy w zróżnicowanych warunkach.
Dzięki symulatorowi można oszczędzić
czas i przede wszystkim pieniądze, jakie
trzeba byłoby wydać na budowę specjalnego toru, na samochody, ubezpieczenia i paliwo.
Baza danych zawiera drogi w obszarze niezabudowanym, ruchu miejskim,
na autostradzie i w terenie górzystym.
Przewidziane zostały rozmaite skrzyżowania, wzniesienia i spadki, lasy, wjazdy
i wyjazdy z autostrady oraz utrudnienia
drogowe w postaci na przykład prac remontowych. Ruch drogowy obejmuje 30

użytkowników ruchu o sztucznej inteligencji, którzy reagują interaktywnie na
zachowanie kierowcy. Oprogramowanie
będące integralną częścią symulatora
pozwala na wykrywanie i wskazywanie
osobie kierującej możliwych kolizji.
Na zestawy ćwiczeń składają się między innymi: zatrzymanie z hamowaniem
awaryjnym, poślizg podczas jazdy i hamowania, ominięcie przeszkody, jazda
ekonomiczna i ćwiczenia manewrowania pojazdem. Dynamika jazdy jest symulowana stosownie do danych charakterystycznych pojazdu - mocy, masy
pojazdu, oporu wiatru, oporu toczenia,
szybkości maksymalnej, maksymalnego
przyspieszenia. System doskonale oddaje odczucia prawdziwej jazdy, łącznie
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z przeciążeniami związanymi z przyspieszeniem i hamowaniem oraz przechyłami i nierównościami.
Poza szkoleniami zawodowymi symulator oraz jego oprogramowanie znajdują
przeznaczenie w badaniach realizowanych przez zespoły Katedry Transportu,
Spedycji i Logistyki nad warunkami pracy kierowcy i bezpieczeństwem przewozów.
Symulator, jeden z niewielu w całym kraju, został wdrożony w ramach projektu
„Kierowca zawodowy – odpowiedź na
zapotrzebowanie rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 8.1.

Mamy też własny tunel aerodynamiczny
zbudowany przez członków Studenckiego Koła Naukowego „Fizyka i Gospodarka” WSG. Tunel umożliwia pomiar
sił aerodynamicznych oddziałujących
na przedmioty o dowolnym kształcie.
Można umieszczać w nim m.in. modele
samochodów, samolotów lub budynków i obserwować ich zachowania w
strumieniu powietrza o kontrolowanej
prędkości. Tunel o długości 2 m wyposażony jest w wentylator o średnicy
0,5 m napędzany silnikiem elektrycznym
z regulowaną prędkością obrotową oraz
wytwornicę dymu umożliwiającą zaznaczenie wybranej strugi powietrza. W kanale umieszczony jest uchwyt, w którym
można zamocować np. model szybowca
o rozpiętości skrzydeł do 50 cm.
Prototyp tunelu został zaprezentowany
na wystawie Air Fair 2010 „Wszystko dla
Lotnictwa”, gdzie cieszył się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Obecnie
studenci pracują nad dalszym jego udoskonalaniem.

W takich oto warunkach studenci przystąpili – w 2-osobowych zespołach - do
realizacji modeli, ściśle według założeń
konkursu dotyczących weryfikacji stopni swobody, konfiguracji wyświetlania,
symulacji kinematycznej i wielu innych
skomplikowanych parametrów.
Co z tego wyszło? Oto opinia jury
konkursu: „jakość dostarczonych projektów była bardzo wysoka, a ich złożoność – znacząca. Zakres narzędzi
CAD dostępnych w Solid Edge ST3,
wykorzystanych do wykonania prac
konkursowych, dalece wykraczał poza
materiał dydaktyczny, przedstawiony
studentom podczas zajęć. Szczególnie
ważny jest fakt, że w większości projektów wykorzystano technologię synchroniczną, dającą gwarancję szybkiego wykonania modelu oraz szerokich
możliwości jego błyskawicznej edycji,
również parametrycznej”.

… to po prostu robot, jaki należało wykonać w oprogramowaniu Solid Edge
w ramach konkursu rozpisanego wśród
studentów III roku mechatroniki WSG.

Model

3D/2D…

Nasza Uczelnia jest zaprzyjaźniona
z GM System. Na uwagę zasługuje
zwłaszcza aktywność Instytutu Informatyki i Mechatroniki Wydziału Technologicznego WSG, który wykorzystuje na zajęciach technologię CAx oraz
komputerowe wspomaganie projektowania CAD. Już od kilku lat studenci
posługują się zawsze aktualizowanym
oprogramowaniem Solid Edge, obecnie w wersji ST3.
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Zwycięzcami konkursu zostali: Piotr
Dudziak oraz Marcin Barlasz za pracę „Robot laboratoryjny”. Laureatami
dwóch równorzędnych wyróżnień są:
Paweł Krajewski i Bartłomiej Tadrowski
(projekt „Układy kinematyczne motocykli”) oraz Marcin Werykowski i Zbigniew Skirzyński (projekt „Robot kroczący – Pająk”).
Na zakończenie ważna informacja: organizatorzy zapowiadają już kolejne
edycje studenckich konkursów Solid
Edge.

go w Bydgoszczy oraz projektantem
wnętrz. Agnieszka Kowalik poza projektowaniem wnętrz zajmuje się prowadzeniem warsztatów rysunku i malarstwa.
Jest ponadto nauczycielem akademickim WSG na kierunku „architektura i
urbanistyka”.

Kabaret Szarpanina, Komik Po Prostu
Mateusz, Kabaret Nie Pytaj, Paweł Reszela i Kabaret Grupa Skromna wystąpili w 3. edycji KABAŁETONU BYDGOSKIEGO w APK WSG. Imprezie
towarzyszyły warsztaty kabaretowe,
prowadzone przez profesjonalistów.

partnerem
akademickim Letniej Szkoły
Filmu i Reportażu, zorganizowa-

Nasza Uczelnia była

Nasze życie kulturalne
APK WSG była Oficjalnym Partnerem
Programu Wolontariat i Homestay Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych PLUS CAMERIMAGE. W ramach tej współpracy
w WSG odbyło się kilka warsztatów i
seminariów poświęconych technikom
sztuki filmowej. Ponadto zorganizowana została wystawa plakatów Tomasza
Opasińskiego, twórcy 350 kampanii promujących takie hollywoodzkie produkcje
jak: Batman, Harry Poter, Wyznanie Gejszy, King-Kong, Madagaskar.

8. BYDGOSZCZ JAZZ
FESTIWAL w APK WSG odbył się kon-

W ramach

cert „Tropami Jazzu” z udziałem Ewy Urygi,
wybitnej wokalistki jazzowej, laureatki wielu
festiwali w Polsce i za granicą. W koncercie
znalazły się m.in. utwory z repertuaru St.
Wondera, J. Ingrama, W. Houston.

GALERIA DEBIUT I INSTYTUT
KULTUROZNAWSTWA WSG

były organizatorami nawiązującej do IX
Blues & Folk Festiwal imprezy, którą poprowadzili: Bożena Ronowska, artystka
ludowa i studentka kulturoznawstwa
WSG oraz bluesman Marek Wojtowicz.
Ponadto w ramach projektu „Tradycja i
folklor w dobie współczesności” w Galerii Debiut miała miejsce wystawa zbiorowa „Folk & Dresing”, prezentująca dorobek twórców ludowych z województwa
kujawsko-pomorskiego.

GALERIA NAD BRDĄ zaprosiła nas na wystawę rzeźby Agnieszki i
Krzysztofa Kowalików, absolwentów
PWSSP w Poznaniu. Krzysztof Kowalik jest m.in. autorem projektu flagi
Bydgoszczy, statuetki „Halabardnik”,
umieszczonej przy ul. Cieszkowskie-

nego przez Fundację Sztuki Art-House.
W sali widowiskowej APK odbył się pokaz filmu „Efekt Domina”, zrealizowanego przez uczestników warsztatów.

BIBLIOTEKA GŁÓWNA WSG
I APK zainaugurowały działalność

półki bookcrossingowej Bookspace –
Biblioteczka APK. W ten sposób nasza
Uczelnia włączyła się do ogólnoświatowego ruchu bookcrossingowego. Na
półce Bookspace – Biblioteczka APK
znalazło się już ponad 300 książek,
ofiarowanych przez pracowników i studentów.

CHÓR

AKADEMICKI

WSG

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

KampusOn to żywe radio, które reaguje na otoczenie, nie tylko związane
z WSG. Audycje autorskie, najświeższe
informacje ze sceny klubowej, relacje
sportowe, wywiady z ciekawymi ludźmi,
goście, live sety oraz mnóstwo niespodzianek… A wszystko to okraszone dobrą muzyką. Prezenterzy radia wyznają
zasadę: „Studiowanie to nie tylko nauka. Powiemy ci o wszystkim, co ważne i interesujące. Dlatego, jeśli myślisz
podobnie, dołącz do zespołu i zostań
współtwórcą kolejnych audycji w Radiu
KampusOn”.
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WYSTAWA PRAC DYPLOMOWYCH BYDGOSKIEJ AKADEMII

FOTOGRAFII

Muzeum Fotografii oraz Centrum Szkoleń i
Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w
Bydgoszczy w lutym 2010 roku powołały
do istnienia Bydgoską Akademię Fotografii. Edukacja ma charakter zaawansowanego kursu fotograficznego. Takie szkolenie
przyczynia się do rozwoju fotograficznej
pasji. Stworzone zostało dla wszystkich
osób, które chcą świadomie robić zdjęcia
i sensownie wykorzystywać swój sprzęt fotograficzny.
Akademię tworzą członkowie Związku
Polskich Artystów Fotografików, Fotoklubu Rzeczypospolitej, Związku Polskich
Fotografów Przyrodniczych, absolwenci
kierunków fotograficznych Akademii Sztuk
Pięknych w Poznaniu, nauczyciele i dydaktycy fotografii, ikony dawnego Bydgoskiego Towarzystwa Fotograficznego, a
także bydgoscy fotograficy i artyści, w tym
między innymi: dr Witold Jurkiewicz, Wojciech Woźniak, Marek Noniewicz, Jacek
Ziółkowski, Arkadiusz Blachowski i wielu
innych.
Na wystawie zorganizowanej w lutym 2011
w Muzeum Fotografii zaprezentowano
efekt działań fotograficznych uczestników
pierwszej edycji Bydgoskiej Akademii Fotografii. Można było na niej obejrzeć spektrum tematów oraz pomysłów i rozwiązań
multimedialnych wykorzystanych przy tworzeniu prac dyplomowych.

KINO Z AUDIODESKRYPCJĄ
W grudniu 2010r. rozpoczęło swoją działalność kino dla niewidomych. Powstało ono
w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej
WSG z inicjatywy Radosława Cichańskiego – specjalisty ds. osób niepełnosprawnych w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Wyświetlane będą w nim filmy dla
osób niewidomych, którym samo wsłuchiwanie się w dialogi nie wystarczy, żeby w
pełni wczuć się w klimat filmu. Potrzebne
są opisy tego, co dzieje się na pierwszym
i na drugim planie. Zatem oprócz dialogów
i muzyki, uczestnik seansu usłyszy także
opis rozgrywającej się akcji, przyrody i kostiumów. W tłumaczenie obrazów na słowa
dało się zaangażować wielu wolontariuszy.
Pisaniem zajmuje się Daniel Rudnicki, z
wykształcenia polonista. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy nawiązała
współpracę z Biblioteką Centralną Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie.
Bydgoskich deskryptorów czekają też w
najbliższym czasie specjalistyczne szkolenia. W grudniu odbyła się projekcja pierwszego filmu „Magiczne drzewo” w reżyserii
Andrzeja Maleszka.
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„Gaudeamus” na Uniwersytecie Rodzinnym WSG
To była prawdziwa inauguracja roku
akademickiego z udziałem rektora
WSG, prof. dr. Kazimierza Marciniaka,
dziekanów, kierowników katedr. Z przemówieniami, uroczystym ślubowaniem,
wykładem inauguracyjnym. I występem
Chóru Akademickiego, któremu towarzyszył Zespół Instrumentów Perkusyjnych
Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy. Tyle że studenci
byli niecodzienni: dzieci w wieku 6-12 lat
i ich rodzice.
Tak rozpoczął działalność Uniwersytet
Rodzinny WSG. Wykład inauguracyjny,
wygłoszony przez szczerze wzruszonego Rektora, poświęcony był tematowi
„Zima jako ciekawe zjawisko klimatyczne”. Podczas kolejnych zjazdów dzieci
wysłuchają wykładów pt: „Żywność od
pola do stołu", „Skąd się biorą pieniądze?", „Wulkany - piękne i groźne",
„Dzieci wśród różnych kultur świata" i
wezmą udział w zajęciach warsztatowych: "Kolorowy świat dźwięków", "Rozwijamy i ćwiczymy pamięć", "Tajemnice
fotografii", "Savoir vivre". Ich opiekunowie będą w tym czasie zastanawiali się wraz ze specjalistami nad takimi
problemami jak: „Dlaczego warto uczyć
się bycia rodzicem?", „Kochać mądrze
- jak to łatwo powiedzieć”, „Jak pracować z dzieckiem zdolnym?", „Dlaczego
konieczne jest budowanie pozytywnych
relacji nauczycieli i rodziców?". W kolejnych semestrach planowane są zajęcia
m.in. z zakresu medycyny, techniki i nowoczesnych technologii, a także sportu i
gastronomii.
- Wyzwania współczesnego świata
wymagają nieustannego zdobywania
wiedzy w zakresie skutecznego wychowania dziecka - mówi dr Alicja Kozubska, kierownik Katedry Pedagogiki i
Nauk o Rodzinie. - Dlatego też wiedza
i doświadczenia wyniesione z domu rodzinnego niekiedy okazują się być niewystarczające. Przygotowaliśmy więc
adresowany specjalnie do rodziców i
opiekunów program z zakresu porozumienia w rodzinie, radzenia sobie z
trudnymi sytuacjami i rozwiązywania
problemów wychowawczych, tworzenia
sytuacji sprzyjających rozwojowi osobowemu dziecka. Udział w Uniwersytecie
Rodzinnym będzie stymulował rozwój
dziecka i rozbudzał kreatywność oraz
twórcze myślenie, zaś rodzicom umożliwi lepsze wychowanie dziecka.
Celem Uniwersytetu jest zachęcanie
dzieci do poznawania świata i nauki, budzenie kreatywności i ciekawości. Kierowanie oferty do rodziców czyni ją pełniejszą. Nie powinno dziwić to, że właśnie
nasza Uczelnia, w której od trzech lat z
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powodzeniem funkcjonuje kierunek „nauki o rodzinie”, wyszła z taką inicjatywą.
Dzieci będą miały okazję poczuć się
prawdziwymi studentami. Każde spotkanie będzie rozpoczynało się krótkim
wykładem, prowadzonym przez pracowników naukowych wszystkich wydziałów
naszej Uczelni. Po wykładzie studenci,
podzieleni już na mniejsze grupy, wezmą udział w zajęciach o charakterze
warsztatowym bądź eksperymentalnym.
W czasie, gdy dzieci zajęte własnymi
studiami będą pod opieką wykładowców
i wolontariuszy, rodzice / opiekunowie
będą uczestniczyli w zajęciach wykładowych i seminaryjnych przygotowanych
specjalnie dla nich. Na zajęciach, związanych ze wzbogacaniem wiedzy i gromadzeniem doświadczeń w zakresie
skutecznego wychowania, będą mogli
podyskutować, podzielić się doświadczeniami, wątpliwościami, pytaniami.
Tematyka zajęć dla rodziców stanowi
bardzo otwartą ofertę. Organizatorzy
zakładają, że będą ją kształtować w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby i oczekiwania.
Na zakończenie roku akademickiego
studenci otrzymają Dyplom Uniwersytetu Rodzinnego WSG. Dla wyróżniających się aktywnością, kreatywnością
i ciekawością poznawczą będzie to dyplom z wyróżnieniem.
W pierwszej edycji dwuletnią naukę na
Uniwersytecie Rodzinnym WSG rozpoczęło w sumie 168 studentów (84 dzieci i
84 rodziców / opiekunów). Rekrutacja na
kolejną edycję rozpocznie się 1 czerwca 2011 (Dzień Dziecka), a zajęcia - we
wrześniu 2011 roku. Serdecznie zapraszamy wszystkich na stronę internetową
Uniwersytetu Rodzinnego WSG www.
rodzinka.byd.pl, gdzie znajdują się liczne fotografie z uroczystości, filmy oraz
artykuły prasowe.
Przemysław Ziółkowski
Pierwsze opinie:
- Jest to dobry pomysł, bo można
dzieciom pokazać, że nauka może wyglądać inaczej niż w szkole – Natalia
Szulc.
- Uniwersytet Rodzinny to zdecydowanie ciekawszy sposób spędzenia
wolnego weekendu. Przyjście tutaj i
zdobycie kilku nowych informacji, wiadomości to lepszy pomysł niż spędzenie wolnego czasu przed telewizorem
lub komputerem – Katarzyna Stranz.
- Uważam, że rozwój dziecka powinien
się rozpoczynać w momencie odpowiednim, nie ze względu na wiek, tylko
na psychikę dziecka. Myślę, że moje
dziecko jest już na tym etapie. - Joanna Nowaczek-Skonieczna.
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Ciekawi świata
Od samego początku nasi studenci i wykładowcy wyruszali na krajowe i zagraniczne
wyprawy krajoznawcze. Członkowie Studenckiego Koła Turystycznego „Włóczykij”
przemierzyli rodzime Sudety i Tatry, a także Alpy i Pireneje, zwiedzając przy okazji największe atrakcje turystyczne Hiszpanii, Francji, Włoch i Austrii. Sekcja Wspinaczkowa WSG zdobywała wiele szczytów i skałek, by sięgnąć później po Elbrus. A
wśród wykładowców bezkonkurencyjny jest prof. Zdzisław Preisner, który odwiedził
wszystkie kontynenty, a zebrany z podróży bogaty materiał naukowy wykorzystuje
systematycznie do popularyzacji wiedzy o świecie.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku
INOWROCŁAW
Działający przy Wydziale Zarządzania
WSG w Inowrocławiu Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodził w lutym 4. rocznicę istnienia.
Oprócz cyklicznych wykładów tematycznych (w semestrze zimowym poświęcone
były aktualnym zagadnieniom z dziedziny zdrowia, sportu, prawa i komunikacji
społecznej) słuchacze wybierali naukę
języków obcych (francuski, niemiecki,
angielski i rosyjski), brali udział w warsztatach fotograficznych, komputerowych i
psychologicznych. Poza tym śpiewali w
sekcji wokalnej, tańczyli, uprawiali jogę
i uczyli się pływać. Ale to nie wszystko:
jak mówi Katarzyna Pałasz, koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku, tegoroczni słuchacze szczególnie upodobali
sobie wspólne wyjazdy. Byli na operze
„Carmen” w Operze Nova w Bydgoszczy,
odwiedzili Targi ITB w Berlinie, a w maju
wybierają się do Warszawy na spektakl
„Nędznicy” do Teatru Roma i na zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik.

BYDGOSZCZ
Jeszcze nie minął rok od jego założenia,
a już możemy pochwalić się liczbą 350
słuchaczy – mówi Kristina Hryncewicz,
koordynator Uniwersytetu. Podobnie jak
w Inowrocławiu w ofercie znalazły się zarówno wykłady z różnych dziedzin wiedzy
jak i warsztaty: fotograficzne, malarskie,
sztuki wizażu, komputerowe, rekreacyjno-sportowe (taniec, pilates, nordic walking,
samoobrona, joga) oraz warsztaty rehabilitacyjne. I wspólne wyprawy, jak ostatnia
do Chełmna, gdzie poza zwiedzaniem
miasta w programie znalazły się: spotkanie z prof. Jerzym Bralczykiem oraz koncert w wykonaniu Anny Wyszkoni.
Niedawno, ze względu na duże zainteresowanie, Uczelnia otworzyła w bydgo-

skiej dzielnicy FORDON filię Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

„To wielka przyjemność korzystać
z wiedzy znakomitych profesorów,
przebywać wśród młodych studentów
i przechadzać się po tak pięknie położonym terenie uczelni. Uniwersytet
Trzeciego Wieku skupia ludzi "młodych duchem", pełnych energii i chętnych do działania, ciekawych świata i
ludzi, chcących "spełniać marzenia" trzeba tylko podjąć tę właściwą i słuszną decyzję”.
		
Irena Stachowicz
Członkini Samorządu UTW
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Akademickie Mistrzostwa Polski – zawsze w czołówce
Miernikiem kondycji sportowej uczelni
jest pozycja zajmowana w Akademickich Mistrzostwach Polski. Im wyższa,
tym wspanialszą jest nagrodą za całoroczne zmagania w kilkudziesięciu
dyscyplinach oraz za żmudną pracę
studentów i ich trenerów.
Po kilku latach pięcia się stopniowo w górę (m.in. 3. miejsce w roku
2006/2007) nasi sportowcy osiągnęli
cel: w 2008 roku zostali Akademickimi
Mistrzami Polski w klasyfikacji uczelni

niepublicznych, pozostawiając w tyle
89 szkół wyższych. W rankingu wszystkich uczelni polskich zajęli wówczas
21. miejsce na 198 szkół wyższych.
Rok później zdobyli tytuł wicemistrza
w klasyfikacji uczelni niepublicznych,
by powtórzyć podobny sukces w roku
bieżącym (z minimalną stratą do lidera – 1,13%) i przesunąć się dodatkowo
na 17. miejsce wśród wszystkich szkół
wyższych, zgłoszonych do rywalizacji
sportowej.

Mamy mistrza świata

Bezdyskusyjnie od dłuższego czasu
należymy do ścisłej czołówki w sporcie akademickim. Stając czterokrotnie
na podium, zostawialiśmy w tyle wiele
renomowanych uczelni (nie tylko wychowania fizycznego). To wspaniały
sukces studentów, ale też całej kadry
trenerskiej, która z roku na rok, w miarę opuszczania murów Uczelni przez
kolejne roczniki absolwentów, bezbłędnie wyławia wśród nowych studentów
sportowe talenty.

W PODNOSZENIU

CIĘŻARÓW

ADRIAN ZIELIŃSKI
student II roku „turystyki i rekreacji”, specjalność „organizacja
i zarządzanie sportem” zdobył w 2010 roku złoty medal na Mistrzostwach Świata w Podnoszeniu Ciężarów w Antalyi w Turcji.
Startując w kategorii 85 kg, sztangista uzyskał w dwuboju wynik
383 kg, którym poprawił dotychczasowy rekord kraju (380kg).
Osiągnięty przez niego sukces jest ukoronowaniem dotychczasowych osiągnięć, takich jak: złoty medal akademickich mistrzostw świata (94 kg) w bieżącym roku, tytuł mistrza świata i
Europy Juniorów (85kg) w 2009 roku. Od początku swojej kariery Adrian trenuje w klubie Tarpan Mrocza.
Po powrocie z Mistrzostw przyznał, że złoty medal zaskoczył go
(liczył na 3. miejsce). Zapytany o plany na przyszłość, powiedział: Chcę wywalczyć medal olimpijski, zdobyć tytuł magistra,
założyć własną firmę i - po zakończeniu kariery sportowej – prowadzić normalne życie.

Najpopularniejszy

Sportowiec Pomorza i Kujaw

BEATA MIKOŁAJCZYK
nasza studentka, kajakarka, medalistka olimpijska
i ubiegłoroczna mistrzyni świata została po raz drugi laureatką plebiscytu na „Najpopularniejszego Sportowca
Pomorza i Kujaw”. Drugie miejsce zajęli nasi wioślarze:
Ryszard Ablewski, Jakub Jabłoński, Piotr Juszczak, Mateusz Hamerski, Rafał Wielgosz i Paweł Lipowski.
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Po raz trzeci

najlepsi w Europie
Wielkim sukcesem zakończyły się dla reprezentacji AZS WSG odbywające się w
2010 roku w Amsterdamie VI Akademickie Mistrzostwa Europy w Wioślarstwie.
Walcząc z potęgami wioślarskimi z całej
Europy nasi zawodnicy po raz trzeci zostali Mistrzem Europy. Zdobyli 4 złote, 1
srebrny i 3 brązowe medale i dzięki temu
wygrali klasyfikację generalną. Opiekunem drużyny jest Marta Grzelczak.
Złote medale zdobyli:
- czwórka podwójna kobiet: Natalia Maciukiewicz, Ewelina Sławińska, Weronika Deresz, Katarzyna Wołna

- dwójka podwójna wagi lekkiej kobiet:
Weronika Deresz, Natalia Maciukiewicz
- dwójka podwójna kobiet: Weronika Deresz, Natalia Maciukiewicz
- dwójka podwójna wagi lekkiej mężczyzn: Artur Mikołajczewski, Jerzy Kowalski
Medal srebrny:
- czwórka podwójna mężczyzn: Artur Mikołajczewski, Michał Wiliński, Michał
Chrustowski, Piotr Kwiatkowski
Medale brązowe:
- czwórka długie wiosła mężczyzn: Rafał

Wielgosz, Paweł Zajdenc, Piotr Majewski, Jakub Jabłoński
- czwórka podwójna wagi lekkiej mężczyzn: Artur Mikołajczewski, Jerzy Kowalski, Rafał Kowalski, Łukasz Zub
- ósemka mężczyzn: Michał Chrustowski, Rafał Wielgosz, Paweł Zajdenc,
Piotr Majewski, Jakub Jabłoński, Michał Wiliński, Piotr Kwiatkowski, Radosław Krymski, sternik Paweł Lipowski.
W Akademickich Mistrzostwach Europy
w Wioślarstwie nasi studenci odnoszą
sukcesy od 2006 roku. Zdobyli wówczas
1 medal srebrny i 1 brązowy. W 2008
roku przywieźli 3 złote i 4 srebrne medale, w 2009 – 10 złotych i 2 srebrne, w
2010 – 4 złote, 1 srebrny i 3 brązowe.
W klasyfikacji uczelnianej trzykrotnie – w
2008, 2009 i 2010 roku zajęli I miejsce.

Nasi sportowcy na
Akademickich Mistrzostwach Świata
Po serii sukcesów na Akademickich Mistrzostwach Polski i Europy przyszła kolej
na zmagania na arenie światowej. I tu okazaliśmy się najlepsi spośród wszystkich
reprezentacji polskich uczelni. Zdobyliśmy aż 6 medali:
• Adrian Zieliński, student II roku „turystyki i rekreacji” – złoty medal w podnoszeniu
ciężarów
• Marcin Muziński, student I roku studiów II stopnia „turystyka i rekreacja” – srebrny
medal w podnoszeniu ciężarów
• Rafał Wielgosz i Dariusz Radosz, studenci I roku studiów II stopnia na kierunku
„turystyka i rekreacja” zdobyli złoty medal w wioślarskiej czwórce
• Artur Mikołajczewski, student I roku „turystyki i rekreacji” - brązowy medal w jedynkach wioślarskich.
• Sandra Pawełczak, studentka III roku „turystyki i rekreacji” – brązowy medal w
dwójkach kajakarskich
• Magdalena Krukowska, studentka III roku „turystyki i rekreacji” – brązowy medal
w czwórkach kajakarskich

Dziewczyny z WSG
Akademickimi
Mistrzyniami Europy
Sukcesy na Akademickich Mistrzostwach Europy odnosiły również nasze
siatkarki. W 2008 roku zdobyły brązowy
medal, rok później stanęły na najwyższym podium, pokonując drużynę gospodarzy – Uniwersytetu w Hamburgu.
Złoty medal pod kierunkiem Macieja Pawlaka zdobyły: Monika Naczk
(kapitan), Monika Weder, Aleksandra
Liniarska, Michalina Wojciechowska,
Justyna Opoń, Olga Butt-Hussaim, Justyna Łunkiewicz, Michalina Jagodzińska, Dominika Nowakowska i Magdalena Sadowska.
Dodajmy, że Michalina Jagodzińska,
studentka I roku studiów II stopnia
kierunku „turystyka i rekreacja” otrzymała wyróżnienie dla najlepszej libero
Mistrzostw.
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