12. Święto Uczelni
Tym razem nie na Garbarach, ale na polanie „Zacisze” w
Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” świętowaliśmy urodziny naszej Uczelni.
Rozpoczęliśmy od miłej uroczystości, podczas której wyróżnieni pracownicy otrzymali listy gratulacyjne i dyplomy
jubileuszowe. Razem wznieśliśmy toast za pomyślność
naszej 12-latki, a potem wspólnie bawiliśmy się przy
dźwiękach muzyki, częstując się z suto zastawionego stołu, na którym nie zabrakło oczywiście tradycyjnego urodzinowego tortu.
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Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy prowadzi od roku akademickiego 2004/2005 studia geograficzne I stopnia (licencjackie), a we
wrześniu 2010 r. uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów
geograficznych II stopnia (magisterskich).
Nawiązując do tytułowego pytania, warto zadać następne, które w pewnym
stopniu określą na nie następujące odpowiedzi:
1) co daje młodemu człowiekowi wykształcenie geograficzne?
2) czy geografia jest nauką praktyczną?
3) dlaczego warto studiować geografię
w WSG?
Co daje młodemu człowiekowi wykształcenie geograficzne?
We współczesnym świecie wzrasta znaczenie umiejętności analizy i interpretacji
związków „człowiek – przyroda” i „człowiek – otaczające środowisko przyrodnicze i społeczne”. Nabycie tych umiejętności stwarza dobre podstawy ogólnej,
szerokiej wiedzy o współczesnym świecie oraz podstawy do twórczego i racjonalnego działania absolwentów geografii. Owa umiejętność dostrzegania i
wyjaśniania wzajemnych związków między przyrodą a działalnością człowieka
jest na studiach geograficznych kształtowana na bazie umiejętności warsztatowych geografa, czyli gromadzenia i
przetwarzania informacji, metod analizy
i modelowania procesów, klasyfikacji i
regionalizacji zjawisk. To wszystko pozwala kształtować umiejętności zawodowe i przygotować studentów geografii do
podjęcia pracy zawodowej.
Absolwent studiów geograficznych będzie doskonale przygotowany do pracy
w:
- urzędach administracji państwowej i
samorządowej, w tym w biurach planowania przestrzennego i pracowniach
urbanistycznych, w urzędach miasta,
gmin, powiatu i województwa (wydziały koordynacji, rozwoju i promocji, mienia komunalnego i inwestycji, gospodarki komunalnej,
- instytucjach ochrony środowiska,
- biurach projektowych na rzecz miast,
gmin, powiatów i województw,
- małych i średnich przedsiębiorstwach,
zwłaszcza branży turystycznej,
- przedsiębiorstwach, które oddziałują
istotnie na środowisko przyrodnicze
i społeczne i w związku z tym tworzą
wyspecjalizowane komórki organizacyjne ds. ochrony środowiska.

Dlaczego warto studiować

GEOGRAFIĘ?
Czy geografia jest nauką praktyczną?
Wypełnianie przez geografię funkcji
praktycznych wiąże się ściśle z użytecznością wiedzy geograficznej w podejmowaniu decyzji przez różne dziedziny
gospodarki i życia społecznego. Dostarcza ona rzetelnej wiedzy o środowisku
życia człowieka, zarówno przyrodniczym, jak i społeczno–gospodarczym, a
także o przestrzeni i krajobrazie, w tym
szczególnie miast i obszarów zurbanizowanych. Ponadto geografia dysponuje bogatym warsztatem metod i technik
analizy przestrzennej oraz modelowania
procesów przestrzennych.
Choć geografia nieomal zawsze pełniła funkcje praktyczne, to jednak wraz z
upływem czasu jej rola w rozwiązywaniu
ważnych problemów życia społecznego
i gospodarczego, systematycznie wzrasta. Można wymienić co najmniej cztery
funkcje praktyczne geografii:
1) funkcję diagnostyczną, która służy
określeniu aktualnego stanu gospodarki i środowiska przyrodniczego
w skali lokalnej (np. gminy, miasta),
regionalnej (województwa) i krajowej,
wraz ze stopniem degradacji środowiska, problemami jego ochrony,
zagospodarowania przestrzennego,
problematyką społeczną oraz wydzielaniem obszarów problemowych,
2) funkcję prognostyczną, która jest
ściśle związana z prognozowaniem
dalszego rozwoju społeczno–gospodarczego poszczególnych jednostek
administracyjnych i samorządowych;
wiedza ta jest pomocna w podejmowaniu trafnych i uzasadnionych decyzji przez władze lokalne, regionalne
lub krajowe w zakresie wykorzystania
zasobów i ochrony środowiska, rekonstrukcji osadnictwa, infrastruktury
społecznej i technicznej,
3) funkcję projektową, która dotyczy
konkretnych projektów realizowanych w zakresie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego,
studium uwarunkowań i kierunków
rozwoju, strategii rozwoju, planów
rozwoju lokalnego, projektów inwestycyjnych itp.,
4) funkcję decyzyjną, której realizacja
polega na wykorzystaniu przez władze odpowiednich opracowań geograficznych, umożliwiających podejmowanie trafnych i uzasadnionych
decyzji.
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Dlaczego warto studiować geografię
w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy?
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, największa uczelnia niepubliczna w
Polsce północnej, posiada doborową kadrę nauczycieli z doświadczeniem akademickim i zawodowym, doskonałą bazę
materialną (budynki, stołówki, kluby studenckie) i dydaktyczną (wyposażone w
sprzęt audiowizualny sale dydaktyczne)
oraz bibliotekę wyposażoną w literaturę
z zakresu wielu dziedzin naukowych.
Położona w uroczym zakątku rzeki Brdy,
zapewnia doskonałe warunki do studiowania, co zostało uznane oficjalnie przez
władze szkolnictwa wyższego Certyfikatem Szkoły Przyjaznej dla Studentów.
Tutaj zdobywa się gruntowną wiedzę,
toczy się bogate życie kulturalne, istnieją warunki do rozwijania różnych zainteresowań oraz zdobywania uprawnień
zawodowych w wielu dziedzinach.
W odniesieniu do studiów geograficznych istnieje kilka powodów przesądzających o wyborze WSG jako miejsca studiów. Należą do nich:
1) doborowa kadra nauczycieli akademickich, złożona z 5 profesorów tytularnych, 4 doktorów habilitowanych i 7
doktorów reprezentujących wszystkie
podstawowe dyscypliny geograficzne,
2) nowoczesna Pracownia Geograficznych Systemów Informatycznych,
która wyposażona jest w wysokospecjalistyczny sprzęt komputerowy
i oprogramowanie, co pozwala przygotować studentów do wykorzystania
nowoczesnych technik gromadzenia i
przetwarzania informacji,
3) realizowane specjalności na studiach
I i II stopnia, które umożliwiają uzyskanie statusu specjalisty z zakresu
geoinformacji, planowania i zagospodarowania przestrzennego, zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym,
inżynierii środowiska i ekoturystyki,
4) istniejąca możliwość uzyskania tytułu
magistra geografii oraz tytułu inżyniera, zdobytego po ukończeniu studiów
na kierunku „gospodarka przestrzenna” prowadzonym także w WSG.
prof. dr hab. Wiesław Maik
dr Robert Brudnicki
Instytut Gospodarki Turystycznej
i Geografii

WYŻSZE
SZKOLNICTWO

Zrealizowanie wizji Europy jako
miejsca uczenia się przez całe życie
wymaga reorientacji polityki oświatowej. Jej ważnym narzędziem są
Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji. W Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23.04.2008r.
sformułowano następujące rekomendacje dla państw członkowskich
Unii Europejskiej:
• stosowanie Europejskich Ram
Kwalifikacji (ERK) jako narzędzia porównywania kwalifikacji oraz wspierania uczenia się przez całe życie,
• opracowanie Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) zgodnie z krajowym
ustawodawstwem i praktyką,
• odnoszenie poziomów krajowych
systemów kwalifikacji do poziomów
europejskich ram kwalifikacji,

• stosowanie podejścia opartego na efektach uczenia się przy definiowaniu i
opisywaniu kwalifikacji ,
• promowanie walidacji (formalnego uznawania) uczenia się pozaformalnego i
nieformalnego,
• promowanie i stosowanie określonych w
Zaleceniu zasad zapewniania jakości
kształcenia i szkolenia,
• wyznaczenie instytucji, które będą koordynować działania w zakresie tworzenia Krajowych Ram Kwalifikacji i ich
harmonizowania z Europejskimi Ramami Kwalifikacji,
• podjęcie działań, aby od 2012 roku
świadectwa i dyplomy potwierdzające
kwalifikacje zawierały odniesienie do
odpowiedniego poziomu Europejskich
Ram Kwalifikacji .
Zalecenia te nie są wiążące dla państw
Unii Europejskiej, ale są wdrażane powszechnie, ponieważ widzi się w nich
nowe szanse na przejrzystość i międzynarodową uznawalność kwalifikacji, dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy
oraz wyższą jakość edukacji.

Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji
jako narzędzie reformy szkolnictwa wyższego
opisu, najpierw dla krajowych ram kwalifikacji, później obszarów kształcenia aż po
programy kształcenia.
W celu wdrożenia KRK powołano z dn.
17.02.2010r. Komitet Sterujący ds. KRK,
który tworzą przedstawiciele 11 spośród
17 ministerstw Rządu RP. Pracami tego
gremium kieruje prof. Zbigniew Marciniak
– podsekretarz stanu w MNiSW. Komitet
Sterujący powierzył Biuru Uznawalności
Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej zadania Krajowego Punktu Koordynacyjnego ds. KRK. Przyjęto także
zestawienie definicji KRK jako rekomendacji dla dalszych prac podmiotów zajmujących się KRK .

II. KRK

w szkolnictwie wyższym

Prace nad wdrażaniem KRK do szkolnictwa wyższego są najbardziej zaawansowane. Rozpoczęto je w 2006 roku,
powołując grupę roboczą, której celem
było przeniesienie na grunt Polski idei
Ram Kwalifikacji przyjętych w Procesie Bolońskim. Jesienią 2010 r. MNiSW
opublikowało projekt Ram kwalifikacji dla
szkolnictwa wyższego , gdzie znajduje się
opis efektów uczenia się dla 8 obszarów
studiów (humanistycznych, społecznych,
ścisłych, przyrodniczych, technicznych,
medycznych oraz rolniczych, leśnych weterynaryjnych) oraz wytyczne do projektowania programów studiów i zajęć dydaktycznych na bazie efektów uczenia się.
Znowelizowana w lutym br. ustawa o
szkolnictwie wyższym jest pierwszym
aktem normatywnym, który zajmuje się
prawną regulacją KRK na gruncie tzw.
„twardego prawa”- tzn. prawa bezwzględnie wiążącego jego adresatów. Ustawa nie
określa treści KRK, tj. efektów kształcenia,

ale precyzuje tryb wdrażania KRK - w drodze rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Forma rozporządzenia
oznacza możliwość łatwej i elastycznej
zmiany przepisów, ponieważ ministra wydającego rozporządzenie o KRK nie wiążą ani terminy, ani obowiązek konsultacji
z podmiotami zainteresowanymi sprawą.
W omawianym projekcie znalazł się też
zapis o „wzorcowych efektach kształcenia
dla poszczególnych kierunków studiów”
(nowy art. 9 ust. 2 PSW), które są obligatoryjne dla jednostek organizacyjnych
uczelni nieposiadających uprawnień do
nadawania stopnia naukowego doktora
habilitowanego. W przypadku posiadania
takich uprawnień senat uczelni będzie zatwierdzał efekty kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów. Aktualnie
trwają prace nad wzorcowymi efektami
kształcenia dla 40 kierunków studiów, których należy spodziewać się we wrześniu
br. w formie rozporządzenia do znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym.
Miejsce Państwowej Komisji Akredytacyjnej zgodnie ze znowelizowaną ustawą zajmie Polska Komisja Akredytacyjna (PKA).
Jej zadaniem będzie ocena efektów kształcenia na danym kierunku studiów, przy
dużo większej swobodzie decyzyjnej niż
dotychczas. W tej sytuacji rośnie znaczenie wewnętrznych systemów zapewniania jakości, które pozwolą na wykazanie
komisji akredytującej spójności założeń i
realizacji oraz wiarygodności uzyskania
założonych efektów kształcenia.

III. Warunki

inspirowanej

Europejskie Ramy Kwalifikacji tworzy
osiem poziomów kwalifikacji, obejmujących edukację przez całe życie: formalną
(system oświaty), pozaformalną (doskonalenie zawodowe) i nieformalną (samokształcenie). Zostały one tak zaprojektowane, aby były punktem odniesienia dla
krajowych ram kwalifikacji.

Wyk. 1: Europejskie i Bolońskie a krajowe ramy kwalifikacji
Źródło: T. Saryusz-Wolski, Europejskie i Polskie Ramy Kwalifikacji,
na: http://www.ekspercibolonscy.org.pl/prezentacje
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ERK/KRK

Opracowanie i wdrożenie Polskich Ram
Kwalifikacji jest aktualnie dziejącym się
procesem, dlatego jego powodzenie w du-

I. Europejskie a Krajowe Ramy
Kwalifikacji

Każdy poziom Europejskich Ram Kwalifikacji jest opisany za pomocą stwierdzeń
określających efekty uczenia się na danym poziomie w odniesieniu do wiedzy,
umiejętności oraz postaw. Odnoszą się
one równocześnie do wielu dziedzin, co
wymaga zinterpretowania i skonkretyzowania. Nie niosą więc konkretnych informacji na temat efektów uczenia się – tworzą natomiast ramy dla późniejszego ich

powodzenia reformy

żym stopniu zależy od dalszych prac, tj.:
1. budowania na wszystkich szczeblach
edukacji programów kształcenia opartych na efektach uczenia się jako podstawy ewaluacji kształcenia i systemu
walidacji osiągnięć,
2. utworzenia wyczerpującego spisu kwalifikacji (ogólnych i zawodowych) oraz
adekwatnego do nich wykazu świadectw, dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń, co pozwoli na stworzenie
Krajowego Rejestru Kwalifikacji,
3. opracowania docelowego modelu walidacji (założenia, procedury, instytucje,
mechanizmy zapewniania jakości, warunki prawne) towarzyszącego ramom,
w tym walidacji efektów uczenia się
uzyskiwanych poza systemem edukacji formalnej,
4. opracowania funkcjonalnego systemu
mierzenia osiągnięć za pomocą punktów; w Polskich Ramach Kwalifikacji
proponuje się: SATO na poziomach
1-4, ECTS na poziomach 5-7 oraz dodatkowo ECVET dla efektów uczenia
się o charakterze zawodowym.
5.

merytorycznego
współdziałania
wszystkich zainteresowanych: państwa, środowisk gospodarczych, świata akademickiego oraz innych instytucji oświatowych; nawiązanie dobrej
współpracy wszystkich interesariuszy
będzie miało istotny wpływ na jakość
i tempo wprowadzania Polskich Ram
Kwalifikacji.

6. wykorzystania przez interesariuszy
możliwości, jakie proces inspirowany
ERK/KRK ze sobą niesie; może to być
bierna adaptacja lub czynne uczestnictwo w jego tworzeniu i urzeczywistnianiu, podobnie jak to się ma w realizacji
Procesu Bolońskiego,
7. upowszechniania założeń KRK i postępu prac w tej dziedzinie; na dzień dzisiejszy jest to informacja o charakterze
okazjonalnym i fragmentarycznym.

IV. Podstawowe (internetowe)
źródła informacji o KRK
• Platforma cyfrowa Krajowych Ram
Kwalifikacji: www.krk.org.pl
• Platforma cyfrowa Ekspertów Bolońskich: www.ekspercibolonscy.pl
• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o Krajowych Ramach Kwalifikacji:
http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/
fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/krajowe-ramy-kwalifikacji/
• Ministerstwo Edukacji Narodowej o
KRK dla edukacji ogólnej, zawodowej
i ustawicznej: http://www.men.gov.pl
• Biuro Uznawalności Wykształcenia
i Wymiany Międzynarodowej:
http://www.buwiwm.edu.pl/
Dr hab. Hanna Solarczyk

RAMY WIEDZY,

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Jeśli chcemy podnosić poziom edukacji, sprzyjać wymianie studentów
i nauczycieli akademickich, rozwijać
współpracę międzynarodową, musimy zadbać o przejrzystość i porównywalność systemów kształcenia.
Dlatego konieczne jest wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji jako
logicznej kontynuacji procesu, który
rozpoczął się Konwencją Bolońską,
a nawet wcześniej wprowadzeniem
w życie programu Erasmus.
Istota Krajowych Ram Kwalifikacji,
uwzględnionych w znowelizowanej 8
kwietnia 2011 ustawie o szkolnictwie
wyższym, tkwi w zmianie podejścia
do celu kształcenia i zwłaszcza oceny jego wyników. Ramy określą, jaką
wiedzę, umiejętności i kompetencje
powinien uzyskać student danego
kierunku studiów I lub II stopnia. My,
po zakończeniu procesu kształcenia,
będziemy badali, czy cel został osiągnięty. W tym celu zbudujemy trzy
tablice, w których zdefiniujemy, jaką
wiedzę, umiejętności i kompetencje
ma kandydat na studia. Po ukończeniu przez niego nauki będziemy
mogli, posługując się tą wyjściową
tabelą, sprawdzić, co zyskał w czasie
studiów. Wśród umiejętności będziemy mogli oceniać nabycie pewnego
doświadczenia praktycznego, np.
umiejętności obsługi urządzenia, jak
również tzw. miękkie umiejętności:
interpersonalne, kreatywnego działania itp. Kompetencje będziemy oceniać przede wszystkim na podstawie
certyfikatów, jakie zdobył student.
Prawdę mówiąc o takim podejściu
do osiągnięć studenta myśleliśmy od
początku działalności Uczelni, starając się badać, kim jest jako student, a
kim będzie jako absolwent.
Krajowe Ramy Kwalifikacji powstały
w oparciu o Europejskie Ramy Kwalifikacji. Dzięki temu systemy kształcenia w poszczególnych krajach będą
przejrzyste i porównywalne, a dyplomy będą gwarantem odpowiednich

kwalifikacji – wiedzy, umiejętności i
kompetencji. To ułatwi absolwentom
uzyskanie pracy w swoim kraju lub
za granicą i przyczyni się do ich mobilności. Dziś, niestety, pracodawca
w Polsce czy innym kraju nie wie, co
dokładnie kryje się pod dyplomem
magistra czy licencjata.
W każdym kraju nad prawidłowym
przebiegiem procesu kształcenia będzie czuwała komisja, uwierzytelniająca spełnianie kryteriów przez daną
uczelnię. U nas to zadanie będzie
wypełniała Polska Komisja Akredytacyjna.
Wprowadzenie europejskich czy krajowych ram kwalifikacji nie oznacza,
że studenci w całej Europie będą
realizowali ten sam program. Ramy
gwarantują pewną niezbędną część
wiedzy, umiejętności i kompetencji,
zaś od danej uczelni zależy, jakimi
treściami te ramy będą wypełnione i
czy programy zatrzymają się na wymaganym minimum, czy też dadzą
studentowi coś więcej.
Żeby na dobre wprowadzić Krajowe
Ramy Kwalifikacji na polskich uczelniach, potrzeba paru lat. Uczelnie
muszą dojrzeć do tego, że kształcą
dla gospodarki i administracji w Polsce. To wymaga zmiany mentalności,
zmiany myślenia. Innego spojrzenia
na studenta jako na młodego człowieka, który przyszedł z pewnymi
cechami na uczelnię, ale musi opuścić ją z pewnymi kwalifikacjami. A
Uczelnia musi znaleźć metodę, żeby
je zdobył.
Wszystko to nie będzie łatwe. Pamiętamy, ile było protestów, gdy w
myśl Konwencji Bolońskiej dzielono
studia na licencjackie i magisterskie.
Ale udało się. I tym razem też powinno się udać.
					
		
Krzysztof Sikora
Kanclerz WSG

Mocna pozycja „turystyki i rekreacji”
Studia na kierunku ,,turystyka i rekreacja" prowadzane przez naszą Uczelnię znalazły się w grupie najwyżej ocenionych w grupie wszystkich (publicznych i niepublicznych) uczelni kształcących kadry dla turystyki.
W najnowszym rankingu „Wiadomości Turystycznych”, branżowego pisma
pracowników turystyki zajęliśmy 2. miejsce. W porównaniu z ubiegłorocznym zestawieniem jest to awans aż o 8 pozycji.
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UCZELNI
ŻYCIA
Z

Czwarta z cyklu comiesięcznych
„Debat czwartkowych” toczonych,
pro publico bono, od grudnia ubiegłego roku w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej WSG, nie była
zwykłą obywatelską debatą. Niezwykli bowiem byli jej interlokutorzy,
prezydenci Bydgoszczy - Rafał Bruski i Torunia - Michał Zaleski. Ponadto przyjechali zaproszeni wójtowie i
burmistrzowie gmin leżących między
tymi miastami: wójt Dąbrowy Chełmińskiej, Radosław Ciechacki; wójt
Wielkiej Nieszawki, Kazimierz Kaczmarek oraz wójt Złejwsi Wielkiej, Jan
Surdyka. Dostrzegli to licznie przybyli dziennikarze i fotoreporterzy.

Po raz pierwszy tak znamienici obywatele dyskutowali bezpośrednio publicznie o
najważniejszych relacjach dwóch stołecznych miast Regionu: Bydgoszczy i Torunia.
Ich obecność bez wątpienia nobilituje też
Akademicką Przestrzeń Kulturalną jako
miejsce ważnych integracyjnych wydarzeń
przestrzeni publicznej - nie tylko kulturalnej, i nie tylko Bydgoszczy. Dało temu wyraz symboliczne przywitanie prezydentów
chlebem, solą i pieśnią „A dzień dobry,
witajcie tu u nas” przez studentów WSG,
ubranych w regionalne stroje kujawskie.
Wprowadzeniem do dyskusji był wykład
Wiesława Maika, znakomitego znawcy
problematyki miejskiej, pt: „Kujawsko-pomorski Obszar Metropolitalny”. Profesor
przedstawił w syntetyczny sposób potencjały tego obszaru oraz główne czynniki kształtujące jego rozwój. Wskazał na
wspólne, ale i te autonomiczne cechy, decydujące z jednej strony o integracji dwu
miast, z drugiej o względnie niezależnym
i zróżnicowanym wzroście Bydgoszczy i
Torunia.
Tłem debaty była rozległa panorama mitycznego miasta nad Wisłą, skompilowana z najbardziej charakterystycznych
obiektów obu miast. Tu, stronniczy autor
tej notatki po raz pierwszy dostrzegł estetyczną przewagę Torunia… oraz jałowość, ale i ryzyko niektórych porównań i
zestawień Bydgoszcz-Toruń.
Prowadzący spotkanie socjolog dr Grzegorz Kaczmarek wyjaśnił tytuł „Razem
i osobno”, sugerujący poszukiwanie
kompromisu dla kluczowych kwestii koegzystencji stołecznych miast oraz perspektyw ich wspólnego i samodzielnego
zarazem rozwoju.
Dwa główne wątki debaty: co łączy oba
miasta, co łączyć powinno, gdzie jest nasz
obszar wspólny, gdzie jest nasze razem,
oraz co nas różni i co różnić powinno,
gdzie jest nasz obszar osobny, szybko się
pomieszały, gdyż już pierwsze wypowiedzi i dyskusja wykazały, że nie da się ich
rozpatrywać oddzielnie. Pierwszeństwo
wypowiedzi przysługiwało prezydentom,
po nich głos zabierali najaktywniejsi spośród licznie zgromadzonych.

RAZEM I OSOBNO…
(reminiscencje)
Prezydent Michał Zaleski przedstawił
optymistyczny obraz dobrosąsiedzkich
stosunków. Koncentrował się na tym, co
już zrobiono we wzajemnych relacjach i
funkcjonalnej współpracy obu miast. Odwoływał się do osobistych doświadczeń
i codziennych zachowań oraz związków
mieszkańców i przedsiębiorców. Sugerował, że nie ma potrzeby rozstrzygania
przywództwa któregokolwiek z miast,
gdyż praktyka i logika ich rozwoju i tak
prowadzi w stronę dopełniającej się dwubiegunowej metropolii.
Prezydent Rafał Bruski bronił argumentów na rzecz wiodącej roli Bydgoszczy,
wskazywał zarazem, że nie znajduje to
odzwierciedlenia w polityce regionalnej i
podziale środków publicznych.
Być może z powodu kurtuazji przynależnej gospodarzom wśród dyskutantów
przeważał ton koncyliacyjny. Nie było też
zbyt wielu „trudnych pytań”, ani kontrowersyjnych tez. W zupełnie innym tonie
brzmią wypowiedzi na internetowych forach licznych anonimowych dyskutantów.
Kolejny wątek debaty: Przestrzeń i ludzie
między naszymi miastami, nieco złagodził napięcie. Wypowiadali się zaproszeni
wójtowie Dąbrowy Chełmińskiej, Wielkiej
Nieszawki, Złejwsi Wielkiej. Byli zgodni
co do potrzeby wielostronnej współpracy
i wzajemnych jej korzyści. Podawali wiele
takich przykładów. Zwracali jednak uwagę na niewykorzystane szanse i leżące
odłogiem potencjały przestrzeni między
Toruniem a Bydgoszczą - nie tylko tej
geograficznej…
Debatę zamknął futurologiczny wątek, w
którym obaj prezydenci fantazjowali na temat Bydgoszczy i Torunia za lat 20+. Łzy
wzruszenia (rozrzewnienia) pojawiły się
w oczach wielu uczestników, gdy słuchali
sielankowej wizji roztoczonej przez prezydenta Torunia, który już widział siebie na
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zasłużonej emeryturze przyjaźnie gwarzącego z równie szczęśliwym zdemobilizowanym prezydentem Bydgoszczy.
Ten jednak okazał się tego dnia większym
pragmatykiem i w swojej wizji oparł się
dryfowi w stronę mielizn nadmiernego
optymizmu.
Ten idylliczny nastrój próbowali na sam
koniec zmącić przedstawiciele Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska. Dzięki temu
mogliśmy zobaczyć, że lokalny patriotyzm jest nie tylko wartością integrującą
i rozwijającą wspólnotę mieszkańców, ale
może też mieć oblicze smutne: zalęknione i ograniczające.
Jakże optymistycznie na tym tle brzmiały wypowiedzi młodych mieszkańców
obu miast, zaprezentowane przez samorząd studencki w 5-minutowej filmowej sondzie. Wszyscy, bez wyjątku!, nie
wyobrażają sobie innej przyszłości jak ta
wspólna, życzliwa i normalna. Przyszłości
w której razem i osobno nie jest alternatywą, ale dwoma stronami autonomicznego
wzrostu dwubiegunowej metropolii.
Mam nadzieję, ze spośród tak myślących
wybierzemy za owe umowne 20 lat następców prezydentów Bruskiego i Zaleskiego.
Nie podejmuję się rzetelnego zrelacjonowania wszystkich wątków prawie dwugodzinnej żywej dyskusji. Niech żałują ci, co
nie przyszli! By żal ten jednak ukoić zapraszam na kolejne debaty oraz obszerne
z nich sprawozdania na stronach internetowych i w relacjach Polskiego Radia Pomorza i Kujaw.
Grzegorz Antoni Kaczmarek
Ze źródeł dobrze poinformowanych wiemy, że najgorętsze wątki debaty kontynuowano do późna w noc w bydgoskich
pubach i klubach. Zawsze najlepiej zorientowani mówią, że prezydent Bydgoszczy nieprzypadkowo wybrał „Mózg”…

PO PIERWSZE
Po pierwsze projekt - podjęty od lutego
2010 roku projekt ET-struct ma w założeniu umożliwić zdiagnozowanie i znalezienie przynajmniej cząstkowego rozwiązania dla luki pomiędzy systemem
edukacyjnym a gospodarką. Liczne badania i osobiste doświadczenia wchodzących na rynek pracy absolwentów
wszystkich typów, poziomów i profili szkół
wskazują na wzajemne niedopasowania.
Szkoła uczy czegoś innego niż oczekuje potem pracodawca, niewystarczająco
przygotowuje też do samodzielnej przedsiębiorczości. Okazuje się to nie tylko
polskim problemem. Jedną z wstępnych
idei projektu jest konstatacja, że luka ta
ma charakter systemowy - a więc że to
nie tyle indywidualne decyzje jednostek,
co systemowe połączenia pomiędzy
edukacją i gospodarką, pośredniczone
systemami o charakterze formalno-politycznym, w jakimś stopniu okazują się
wadliwe. W ramach takiej najogólniejszej
idei kilkunastu partnerów z regionu Europy centralnej i środkowej podjęło badania
diagnostyczne oraz poszukiwanie systemowego rozwiązania. Spotkanie w Modenie miało służyć w pierwszej swojej części dzieleniu się efektami owej diagnozy i
dyskusją wokół nich.
DWA DNI PRACY
Dwudniowe spotkanie było też dedykowane dwóm odmiennym zadaniom. Po
pierwsze miało podsumować pierwszy z
etapów pracy, czyli diagnozy w regionach.
W ich ramach każdy z partnerów wykonał
znaczącą pracę badawczą, docierając do
absolwentów różnych profili i poziomów
kształcenia, aby dowiedzieć się, jakie są
ich doświadczenia z rynkiem pracy, ścieżki poszukiwania zatrudnienia i generalne
oceny efektów kształcenia i szans, jakie
dają na rynku pracy. Drugim obszarem
badania, najtrudniejszym w realizacji, jak
się okazało w naszych bydgoskich doświadczeniach i jak to relacjonowało wielu partnerów, było badanie skierowane do
przedsiębiorców, które miało z kolei pozwolić na poznanie ich opinii o zbieżności
umiejętności przyjmowanych do pracy absolwentów oraz oczekiwań miejsca pracy.
Wszystkie te bezpośrednio badawcze
zadania obudowane były analizami uwarunkowań formalnych (np. reguły kształcenia w określonych profilach, kształt
całego systemu szkolnego, działania już
podejmowane w zakresie uspójniania
edukacji i rynku pracy). Każdy z partnerów realizował swoje badania w nieco
innym schemacie, ale wszyscy otrzymali
obszerne i wielowątkowe wyniki, których

zebraniem i całościową analizą zajął się
partner z Modeny. Cały dzień pracy poświęcony na prezentacje tych wyników,
oczywiście siłą rzeczy dosyć skrótowe,
zaowocował wielokrotnie zadziwieniem
słuchaczy. Szczególnie znamienne było
porównywanie systemów edukacyjnych.
Każdy oczywiście zna własny, jednak dominujące było przekonanie, że wprawdzie
nasz jest skomplikowany, ale z pewnością inni wymyślili to prościej… To, że inni
mają ścieżki edukacyjne równie lub może
nawet bardziej skomplikowane, było więc
chyba największym zaskoczeniem.
Dzień drugi spotkania był przejściem do
kolejnego obszaru zadań, związanego z
rozpoczynającymi się pracami nad skierowanymi do młodych ludzi szkoleniami.
Mają one przynajmniej w pewnym zakresie „łatać” zdiagnozowane rozbieżności, a więc wyposażać absolwentów
w te kompetencje, których oczekują
pracodawcy, a których szkoła nie zapewniła. Jednak dzień ten był także najbardziej frustrującym dniem pracy, przede
wszystkim ze względu na fakt, iż w odniesieniu do planowanych zadań wszelkie ustalenia były zbyt mało konkretne.
Ponieważ podobne wrażenie mieliśmy
rozpoczynając wcześniejszy etap, można mieć nadzieję, że intensywne konsultacje w trakcie realizacji zadania zmienią
frustrację w sukces.
CZTERY DNI W PODRÓŻY,
CZYLI EUROPA JEST ZA MAŁA
NA LATANIE
Jednym ze wspólnych doświadczeń
uczestników spotkania w Modenie było
owo „Europa jest za mała na latanie”.
Podróże samolotem wydają się być idealnym rozwiązaniem na długie dystanse.
Niestety - lot w miejsca mało popularne
jak Bolonia (najbliższe Modeny lotnisko)

PIĘĆ LOTNISK W PĘTLI

MIĘDZYNARODOWE

europejskie odliczanie w Modenie

PROJEKTY

1, 2, 3, 4, …

wiąże się z przesiadkami. W tym
konkretnym przypadku poranny
wylot z Warszawy kończyło przedwieczorne lądowanie w Bolonii, zaś
miejsce docelowe, czyli Modenę
udało się osiągnąć po łącznie 14
godzinach podróży, jeśli liczyć od
odprawy na Okęciu do osiągnięcia
drzwi hotelu w Modenie. Powrót
miał podobny urok - od poranka w
Modenie po północ w Warszawie.
Z jednej strony przebycie całej odległości z prędkością kilkuset kilometrów na godzinę wydaje się
ekonomiczne czasowo. Z drugiej
strony - jeśli na godzinę lotu przypadają wcześniej dwie godziny na
lotnisku, a potem kolejne godziny
oczekiwania na transfer - bilans robi
się znacznie mniej atrakcyjny.

Trasa, jeśli uwzględnić tylko loty,
wiodła szlakiem: Warszawa-Kopenhaga-Bolonia-Frankfurt-Warszawa.
Z tego w Kopenhadze i Frankfurcie
było to tylko wnętrze lotniska. Ale pięć godzin w Kopenhadze i drugie tyle we Frankfurcie uprawniają do pewnych porównań.
Oba lotniska mają charakter węzłowy i są
w efekcie potężnymi obiektami, z rozwiązaniami podporządkowanymi sterowaniu
przepływem tysięcy ludzi. Jednak Kopenhaga realizuje to, ukrywając swoją podstawową funkcję w formie centrum handlowego - dziesiątki sklepików, kawiarni i
restauracji zachęcają, by poświęcić im nieco czasu. Gdyby nie tablice z informacjami
o lotach i przemykające szybkim krokiem
grupy podróżnych oraz (oczywiście) widok za oknami, można byłoby zapomnieć,
jakie to miejsce. W przeciwieństwie do
Kopenhagi, Frankfurt jest bezwzględnie
funkcjonalny i niczym nie zamierza tego
maskować. Dominującym wrażeniem i
składową są szerokie korytarze, otwierające idącemu perspektywę na dwadzieścia
lub więcej kolejnych bramek prowadzących do samolotów. Terminale są ogromne
i choć jest w nich wiele sklepów, nie dają w
efekcie wrażenia miejsca, w którym chce
się pozostać. Przeciwnie, raczej wymuszają szybki przepływ. Bolonia i Warszawa zupełnie nie nadają się do porównań
ze wspomnianymi - są niewielkie i czysto
funkcjonalne.
Wskazane mniej i bardziej bezpośrednio
projektowe wątki wydają się odzwierciedlać pewne nieustannie obecne połączenie wydarzeń, działań, doświadczeń ekscytujących i nużących. Długie podróże,
ale ciekawe miejsca. Trudna praca, ale
frapujące wyniki. Póki bilans jest dodatni,
można uznać, jak i uznaje Komisja Europejska, finansując takie projekty, że warto
inwestować swój czas, wysiłek i zasoby w
projekt ET-struct.
Agnieszka Jeran
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D Y P L O M AT O R I A

DYPLOMATORIUM
W BYDGOSZCZY

Podczas tegorocznego dyplomatorium dyplomy licencjackie,
inżynierskie i magisterskie WSG
odebrali absolwenci 9 kierunków
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Łączna liczba absolwentów Uczelni osiągnęła 10,5 tys.
osób.
Gratulując absolwentom dyplomów rektor, prof. WSG dr Kazimierz Marciniak zachęcił ich do
korzystania z nabytych podczas
studiów wiedzy i umiejętności oraz
niezapominania o idei life long learning, która jako kształcenie przez całe
życie jest naturalnym elementem osobistej aktywności każdego człowieka,
przynoszącym mu wielowymiarowe
korzyści.
Dziękując kierownictwu, kadrze nauczycieli akademickich i pracownikom administracji za codzienny trud,
szczególne słowa skierował rektor
do nauczycieli prowadzących zajęcia
seminaryjne i będących opiekunami
prac seminaryjnych. „Dobrze wiem, ile
trudu wymaga przygotowanie oryginalnej, samodzielnej i twórczej pracy”
– podkreślił.

W INOWROCŁAWIU
Dyplomatorium na Wydziale Zarządzania WSG w Inowrocławiu było
pierwszym nie tylko w historii Wydziału, ale również samego miasta. Dyplomy licencjackie otrzymało 180 absolwentów.
- Wydawało się, że jeszcze tak nie
dawno rozpoczynaliście studia - przyznał dziekan Wydziału Maciej Andrzejewski. - Ponieważ jestem rodowitym
inowrocławianinem, mam szczególną
satysfakcję, że studiowaliście tutaj i
tutaj zostajecie, podejmując lub kontynuując pracę zawodową, co jest
bardzo istotne dla rozwoju naszego
regionu.
Podczas uroczystości cztery absolwentki otrzymały listy gratulacyjne
i upominki od prezydenta miasta w
nagrodę za najlepsze prace o Inowrocławiu: Agnieszka Skowrońska, Aneta
Chmielewska, Agnieszka Dolot i Dorota Kowalczyk pisały o "Roli menedżera
w zarządzaniu na przykładzie Sanatorium Uzdrowiskowego" i "Analizy jakości obsługi kuracjuszy w Uzdrowisku
Inowrocław".
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ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Tegoroczni absolwenci mogą być z siebie dumni

Kolejna grupa absolwentów kierunku „architektura i urbanistyka” uzyskała tytuł zawodowy inżyniera architekta.

Agnieszka Frąckiewicz

Przygotowanie się do obrony na „architekturze” wymaga od studentów bardzo dużego wysiłku i wkładu pracy. Oprócz napisania pracy
dyplomowej, studenci przygotowują wizualizacje projektów w postaci
plansz oraz makiety architektoniczne. Zobowiązani są przygotować
prezentację swojej pracy i obronić temat w obecności Komisji Dyplomowej oraz publiczności (część prezentacyjna obrony ma charakter
otwarty).
Tegoroczni absolwenci mogą być z siebie dumni, ponieważ opracowali pod kierunkiem promotorów bardzo ciekawe, profesjonalne i
innowacyjne projekty architektoniczne. Na szczególną uwagę zasługuje projekt „żyjącego mostu” z funkcją usługową („Bydgoszcz Living
Bridge”) Magdaleny Sampławskiej, wykonany pod kierunkiem dr inż.
Agaty Lachiewicz-Złotowskiej.

Łukasz Rosiak

Studentów bardzo zainteresowała również tematyka związana z rekreacją i sportem. Tak powstały bardzo dobre projekty, wykonane pod
kierunkiem specjalisty w tej dziedzinie, dr. inż. arch. Mariusza Pałaszewskiego:
• „Kompleks wodno-rekreacyjny w Bydgoszczy” – Pauliny Kierpiec
• „Projekt centrum sportu i rekreacji w Fordonie” – Barbary Kuberskiej
• „Projekt hotelu SPA w Borach Tucholskich” – Malwiny Mindak
Źródłem powstania wielu projektów są liczne, poza architekturą, pasje
autorów, takie jak taniec, czy jazda konna:
• „Stajnia sportowa w Rożenkowie” – Danuty Kołacz pod kierunkiem
dr. inż. arch. Krzysztofa Borowskiego

Magdalena Sampławska

• „Centrum Tańca z Domem Kultury Freedom & Passion w Bydgoszczy” – Dawida Kowalczyka pod kierunkiem dr inż. arch. Ilony Dardzińskiej
W trosce o ludzi chorych i wymagających szczególnej opieki powstały:
• „Środowisko przyjazne choremu. Ingerencja, modernizacja i optymalizacja rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonolgii w Bydgoszczy - kompleks budynków "Sanatorium" w Smukale” – Kamila Jasika i Jarosława Łaski
pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Roberta Barełkowskiego
• „Dom Seniora w Tryszczynie” Anity Mikołajczyk pod kierunkiem dr.
inż. arch. Mariusza Pałaszewskiego
O tym, że studenci nie boją się wyzwań ekstremalnych, świadczy zrealizowany przez Radosława Koteckiego, pod kierunkiem dr. inż. arch.
Mariusza Pałaszewskiego, projekt 100-metrowego obiektu wysokościowego („Kompaktowy Budynek Wysokościowy Biurowo-Mieszkalny w Centrum Bydgoszczy”).

Magdalena Sampławska

Na szczególną uwagę z pewnością zasługują również tematy:
• „Budynek wielofunkcyjny przy bulwarze nadwarciańskim w Koninie”
– Agnieszki Brückner pod kierunkiem dr. inż. arch. Krzysztofa Borowskiego
• „Rewitalizacja bulwarów nadrzecznych w śródmieściu Bydgoszczy”
– Marty Hertmanowskiej pod kierunkiem dr. inż. arch. Krzysztofa
Borowskiego
• „Hotel czterogwiazdkowy w Bydgoszczy” – Agnieszki Frąckiewicz
pod kierunkiem dr. inż. arch. Tomasza Jastrząba
• „Pawilon ekspozycyjny fauny i flory Zatoki Puckiej i Mierzei Helskiej”
– Michała Dochiera pod kierunkiem dr. inż. arch. Tomasza Jastrząba
• „Przestrzeń Sacrum jako synergia tradycji i współczesnych środków
wyrazu. Kościół Duszpasterstwa Akademickiego w Bydgoszczy” –
Łukasza Rosiaka pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Roberta Barełkowskiego.
Wszystkim inżynierom architektom – absolwentom naszej Uczelni
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.
Monika Hartwich
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Marta Hertmanowska

REGION

Dla kultury ludowej Kociewia
Rozmowa z Bożeną RONOWSKĄ, studentką II roku kulturoznawstwa, regionalistką, poetką,
twórczynią ludową, działaczką
społeczną:

NASZ

- Od kilku miesięcy czytelnicy „Czasu Świecia” mogą czytać Pani artykuły poświęcone Kociewiu. Jakie
tematy Pani porusza?
- Są to przeważnie teksty historyczne dotyczące Kociewia. Od października nieustannie próbuję się
sama z sobą, poszukując literatury
na temat wydarzeń, o których dziś już
nikt nie pamięta. Kultura kociewska jest
przebogata, jednak niewiele o niej napisano. Zbierając materiały do kolejnego
artykułu, staram się dotrzeć do wszystkich, które zostały opublikowane.
Pisuję również teksty mówiące o tym, co
dziś się dzieje na naszej ziemi. Staram
się zawsze uwydatniać zasługi innych i
obiektywnie oceniać sytuację. Niezwykle
satysfakcjonuje, kiedy ktoś poruszony
moim artykułem kontaktuje się, by pomóc
bohaterowi mojego reportażu. Myślę, że
to najważniejsza z ról, jaką mają do spełnienia wszystkie media, nie tylko prasa.
- Jest Pani również autorką blogu, poświęconego Kociewiu. Skąd to zamiłowanie do regionu, który nie jest Pani rodzimym?
- Pochodzę z pogranicza Pałuk z Krajną. Na Kociewie przybyłam za swoim
małżonkiem. Pierwszy kontakt z kulturą
regionalną Kociewia nieco bolał. Chorowałam wtedy poważnie i nie bardzo potrafiłam się odnaleźć w nowej sytuacji.
Dopiero hafty pomogły mi zająć ręce i
umysł. Zawsze mówię, że to one uratowały mi życie. Odtąd wszystko potoczyło się błyskawicznie. Pierwsze kontakty
z ludźmi regionu, pierwsze konkursy,
nagrody, wyjazdy na plenery... Bardzo

lubię się uczyć. Kiedy mam możliwość
popróbować czegoś nowego, nie waham
się ani chwili. To dlatego z taką łatwością
odnajduję się w wielu rolach, bywa, że
jednocześnie. Myślę, że w tym wszystkim
najważniejsze jest to, że posiadam dar
przekazywania tej wiedzy innym. Bardzo lubię warsztaty. Każde spotkanie jest
inne, niezapomniane.
A, wracając do blogu, Internet jest dobrym
narzędziem promocji. Za jego pośrednictwem można całkiem łatwo dotrzeć do
ludzi na drugim końcu świata. Niestety o
Kociewiu wciąż w Internecie niewiele się
pisze. Są oczywiście portale, na których
można poczytać o aktualnych wydarzeniach na Kociewiu. Prowadzą je wciąż
pasjonaci tacy jak ja.
- Kociewie, Pani „mała ojczyzna” przejawia się także w całej Pani działalności
artystycznej…
- Tworzę od kilkunastu lat. Pierwszą dziedziną mojej działalności na rzecz Kociewia był haft. Przeszłam długą drogę, zgłębiając wiele źródeł. Narażona na kpiny i
ironiczne głosy, pod nadzorem etnograficznym przywróciłam Kociewiu haft złoty.
Odnalazłam jedyny, oryginalny zachowany na Kociewiu czepiec - złotogłowie,
na podstawie którego opracowałam wzór
haftu złotego. Równolegle zajmowałam
się kolorowym haftem regionalnym. Za
namową prof. Aleksandra Błachowskiego, na podstawie motywów ze szkoły
morzeszczyńskiej i pączewskiej opracowałam nowe, współczesne wzory haftu
kolorowego. Motywy te zyskały akceptację niektórych tylko znawców.
Z haftem bezpośrednio łączy się kociewski strój ludowy. Podczas prac nad haftem
złotym i kolorowym rozpoczęłam prace
nad strojem. Niestety, nie wiadomo, jak
naprawdę wyglądał strój noszony dawno
temu przez ludność Kociewia. Nie zachowało się nic, co mogłoby zaświadczać o

jego wyglądzie. Kociewiacy sięgają więc
do materiałów z okresu międzywojennego opracowanych przez Józefa Gajka
na potrzeby ówczesnych władz, a konkretnie młodzieżowych zespołów folklorystycznych uczestniczących w zjeździe
młodzieży. Pokonując bariery nie do pokonania, wertując książkę po książce,
opracowałam własny wzór stroju świetlicowego. Do tej pory wyszyłam kilka
strojów. Jeden jest w Ameryce, drugi w
Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w
Wieżycy, kilka w kociewskich szkołach i
dwa mam w domu, do użytku własnego.
Wszystkie moje stroje są wyszywane.
Od wielu lat maluję też na szkle i układam
kwiaty z papieru. Nauczyłam się tego
dzięki Kaszubskiemu Uniwersytetowi Ludowemu, który odwiedzam niemal każdego roku. Potrafię również wyplatać w korzeniu, malować przy sztaludze, malować
na porcelanie oraz lepić w glinie.
- Tworząc popularyzuje Pani jednocześnie sztukę ludową…
- Całą moją wiedzę twórczą wykorzystuję
w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
Od wielu lat prowadzę działalność popularyzatorską na terenie Kociewia oraz
poza jego granicami. Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego już dwukrotnie
doceniło moje starania w tym zakresie,
przyznając mi stypendium twórcze w dziedzinie upowszechniania. Podczas spotkań autorskich i warsztatów uczę różnych
technik tworzenia. Ze mną można nauczyć
się malować na szkle, wyszywać i wielu innych, niezwykle zajmujących rzeczy.
- Zapomniałyśmy o poezji.
- Poezja jest jedną z ważniejszych w tej
chwili dziedzin mojej twórczości. Piszę od
2003 roku. Moje wiersze zyskały uznanie w różnych kręgach twórczych i naukowych. W 2006 roku Rada Naukowa
Stowarzyszenia Twórców Ludowych w
Lublinie uznała moją poezję za ludową i
przyjęła mnie w poczet swoich członków.
Wydałam trzy tomiki wierszy – „Ogród wyśniony” (2004), „Słońce mej duszy”(2006)
i „W rumiankowej dolinie”(2008). Mam
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przygotowany do druku czwarty tomik
wierszy pt. „Paciorki różańcowej prośby”,
który chce wydać WSG.

SZLAK ŁOKIETKA

- Zajmuje się Pani też organizacją ważnych wydarzeń kulturalnych, takich jak
niedawny Kongres Kociewski.
- Często współorganizuję imprezy kulturalne, mające na celu promocję regionu
kociewskiego, rękodzieła i poezji. Bywa,
że jestem pomysłodawczynią wielu z nich
- wówczas muszę wszystkie ważne zadania przeprowadzić niemal samodzielnie.
Jednym z ważniejszych moich projektów
w tym zakresie była organizacja imprez
okołokongresowych, składających się na
Kociewski Rok Kongresowy. Wiele z tych
zadań udało mi się zrealizować we współpracy z naszą Uczelnią. WSG niezwykle
chętnie włącza się we wszystkie ważne
działania popularyzatorskie. Wspólnie
zorganizowaliśmy m.in. konkursy „ Serce
spod strzechy” i „Druga strona słońca”
oraz wystawy sztuki rękodzieła ludowego.
Warto też wspomnieć o mojej domowej
biblioteczce, zawierającej wiele cennych
publikacji traktujących o folklorze i kulturze regionalnej, zwłaszcza Kociewia. Rok
temu przekazałam je WSG. Z mojej inicjatywy powstała Biblioteka Regionalna. Jej
zaczątkiem były właśnie te książki - ponad
dwieście egzemplarzy. Biblioteka rozwija
się. Śmieję się, że to moje dziecko.

W kruszwickim Nadgoplańskim Oddziale PTTK odbyła się promocja najnowszej publikacji poświeconej szlakowi Łokietka autorstwa Alfreda Krysiaka, inowrocławskiego nauczyciela, przewodnika, pilota, regionalisty i podróżnika.
Promowany przewodnik przypomina postać króla Władysława Łokietka i kujawskie
miejsca związane z jego działalnością. Szlak rozpoczyna się w Inowrocławiu, domniemanym miejscu urodzenia króla, po czym biegnie przez Kruszwicę, Radziejów, Płowce, Brześć Kujawski, Kowal, Włocławek, Dobrzyń, Nieszawę, Raciążek,
Gniewkowo. Przewodnik jest bogato ilustrowany zdjęciami przypominającymi miejsca związane z królem Władysławem. Słowem wstępnym poprzedził go Edmund
Mikołajczak, znamienity inowrocławski regionalista z Polskiego Towarzystwa Historycznego.

- Ma Pani duże zasługi w dziedzinie kultury. Co skłoniło Panią do podjęcia studiów
na kierunku „kulturoznawstwo”?
- O studiach marzyłam od dawna, jednak
los nie bardzo był do tej pory łaskawy. Dopiero kiedy moje dzieci dorosły, udało mi
się wygospodarować czas na realizację
marzeń. Kulturoznawstwo idzie w parze
z moimi zainteresowaniami. Proszę mi
wierzyć, kiedy studiujemy, nasze pasje,
studia stają się niezwykłą przygodą.
- Czy studia te spełniają Pani oczekiwania?
- Zdecydowanie tak. Jestem już na drugim
roku i przyznam szczerze, że z każdym
semestrem robi się coraz ciekawiej. To
prawda, że nie jest mi łatwo. Dom, praca,
moje pasje i do tego studia... Na jednego
człowieka to bardzo wiele. Bywa, że czasem trzeba z czegoś zrezygnować. Niestety, najczęściej są to moje pasje. Odkąd
studiuję, mam zdecydowanie mniej czasu
na ich realizację.

Fot. i tekst: Mirosław Kowalski
Alfred Krysiak podczas promocji swojego przewodnika.

NIECODZIENNE ODKRYCIE
W RADZIEJOWIE
Ryszard Posłuszny, radziejowski handlowiec podczas oględzin starego obrazu
znalazł skryte w nim dwa cenne eksponaty historyczne. Jeden z nich to linoryt
przedstawiający bydgoską fontannę „Potop”(1904-1943), największą atrakcję
przedwojennej Bydgoszczy, drugi zaś to fotografia z 1902 roku, przedstawiająca
trzecią kompanię pomorskich kirasjerów. Zdjęcie pruskich żołnierzy zostało wykonane w formacie A3 i po dzień dzisiejszy mimo upływu 109 lat jest w idealnym
stanie.
Fot. i tekst: Mirosław Kowalski
Ryszard Posłuszny ze swoim znaleziskiem

- Czym chciałaby Pani zająć się w przyszłości?
- Nie mam sprecyzowanych planów. Na
pewno nie zamierzam zakończyć nauki
na licencjacie. I na pewno chciałabym
zmienić pracę na taką, w której mogłabym
w pełni realizować swoje pasje. Tym bardziej, że moje obecne zajęcie mocno koliduje z tym, co robię społecznie.
- Życzymy zatem powodzenia!
rozmawiała Elżbieta Szajkiewicz
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UCZELNI

WSG BYDGOSZCZ
ENTREPRENEUR CUP 2011

Z

ŻYCIA

Od 9 do 12 maja w naszej Uczelni
odbywała się już czwarta edycja
Międzynarodowej Gry w Przedsiębiorstwo „WSG Bydgoszcz Entrepreneur Cup 2011”. Studenci z
całego świata przyjechali do Bydgoszczy, aby w wirtualnej grze zmagać się z problemami ekonomicznymi przedsiębiorstwa, działającego
na realnym rynku. Nowoczesna formuła edukacyjna WSG, jaką jest Gra, rozwija umiejętności zdobyte podczas zajęć.
Stanowi wyjątkowe wyzwanie dla studentów, których ambitne plany wiążą się z zarządzaniem przedsiębiorstwami, w tym z
prowadzeniem własnej działalności.
W „WSG Bydgoszcz Entrepreneur Cup
2011” uczestniczyły drużyny reprezentujące następujące uczelnie:
● Alanus University (Niemcy – wraz ze
studentami z Meksyku)
● Heilbronn University (Niemcy)
● International School of Law and Business (Litwa)
● Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (Belgia – wraz ze studentami
z Czech i Grecji)
● Laurea University of Applied Sciences
(Finlandia)
● University of Alba Iulia (Rumunia)
● University of Applied Sciences in Vilnius
(Litwa)
● Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
(Polska)
● Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (Polska)

ZA NAMI!

W trakcie gry, wykorzystując umiejętności
pracy w grupie, studenci dążą do optymalnych rozwiązań konkursowego zadania.
Tworząc strategię firmy, sprawdzają swoją kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji i reagowania na sytuacje rynkowe. W poprzednich edycjach Gry przed
studentami postawiono m. in. zadanie
wprowadzenia na rynek specyficznych e-usług, czy też nowej linii kosmetyków do
włosów. To właśnie osadzenie Gry w rzeczywistości rynkowej stanowi jeden z jej
walorów. W trakcie zawodów żadne pomysły nie są odrzucane. W różnych krajach podejście do stawianego problemu
może być bowiem odmienne.
Gra rozwija nie tylko umiejętności związane z ekonomią. Studenci zyskują doświadczenie w pracy zespołowej. Umiejętne dzielenie się zadaniami, a następnie
właściwa współpraca członków zespołu
są często kluczem do sukcesu. Uczestnicy kształtują też niezwykle dziś przydatne
umiejętności prezentacyjne. Doświadczenie związane z prezentacją przed międzynarodową publicznością wydaje się być w
epoce globalizacji bezcenne. Opiekunom
Gra pomaga wypracować uniwersalne
podejście do nauczania zagadnień ekonomicznych, mające zapewnić absolwentom dobrą pozycję na międzynarodowym
rynku pracy.
Tegoroczne zadanie konkursowe pt. „Succession of a retail market” zostało sformułowane przez Raphaela Kunza, wykładowcę Provadis Hochschule (Frankfurt
n. Menem), który w poprzednich dwóch
edycjach międzynarodowej edycji GwP
był opiekunem drużyn z Alanus University. Przez dwa dni studenci rozwiązywali

różne zadania związane z opracowaniem skutecznego planu biznesowego
dla przejętego od rodziców sklepu z ponad 100-letnią tradycją, zlokalizowanego
w mieście, w którym obecnie studiują.
Ostatnim zadaniem była prezentacja
wypracowanej koncepcji rozwoju sklepu przed międzynarodowym jury (Brian
Ross, Raphael Kunz, dr Jarosław Oczki),
innymi uczestnikami Gry oraz opiekunami
(wykładowcami).
Poziom tegorocznej Gry był bardzo wyrównany, a różnice w końcowych wynikach pomiędzy poszczególnymi zespołami niewielkie. Decyzją jury pierwsze trzy
miejsca zajęły drużyny reprezentujące
następujące uczelnie:
1. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
(Polska)
2. University of Alba Iulia (Rumunia)
3. Heilbronn University (Niemcy)
Zespoły, które zajęły miejsca na podium,
otrzymały atrakcyjne nagrody (laptopy,
iPod’y oraz czytniki e-booków), pozostali
uczestnicy pamiątkowe certyfikaty.
Ponadto, w ramach „Gry” w WSG odbyło
się kilka wydarzeń towarzyszących:
- prezentacje poszczególnych uczelni
uczestniczących w „WSG Bydgoszcz
Entrepreneur Cup 2011”, będące doskonałą okazją do omówienia możliwości dalszej współpracy między poszczególnymi instytucjami;
- wykład pt. „Network Business” dotyczący wpływu mediów elektronicznych na
zmiany w biznesie, wygłoszony przez
dr. Ville Saarikoski (Laurea University
of Applied Sciences), jednego z pionierów mobilnego Internetu w Finlandii;
- przestawienie projektu „Massidea” –
Sari Jääskeläinen (Laurea University of
Applied Sciences), nowoczesnej platformy służącej współpracy szkół wyższych, autorstwa naszej fińskiej uczelni
partnerskiej, z której korzysta obecnie
już kilkanaście uczelni w Europie.
Zwieńczeniem dwudniowych zmagań
studentów były m. in. zwiedzanie Bydgoszczy (autorska gra terenowa, podczas
której uczestnicy musieli zmierzyć się z
różnymi zadaniami, w tym odnaleźć charakterystyczne miejsca w Bydgoszczy,
których zdjęcia otrzymali od organizatorów, dowiedzieć się od mieszkańców grodu nad Brdą, ile lat ma nasze miasto, jak
nazywa się jego prezydent itp.), wycieczka do Biskupina czy impreza pożegnalna
w klubie Kubryk.
Łukasz Jasiński
Adam Mroczkowski
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EUROPEJSKIE WYDARZENIA
I KONKURSY
W europejskim kalendarzu ED szczególne miejsce zajęły majowe obchody
Dnia Europy – 9 maja. Na imprezę w
Bydgoszczy złożyły się „Warsztaty europejskie – Trzy kroki do kariery” oraz
konkurs „Znam Francję 2011”. Hasłem
przewodnim Dnia Europy w Inowrocławiu
było „Mobilni w Europie”. Z tej okazji
zorganizowane zostały warsztaty pod
tym samym tytułem i konkursy wiedzy o
UE oraz lingwistyczne. Partnerami punktów ED przy organizacji Dnia Europy były
Szkoła Języków Obcych WSG oraz Regionalne i Lokalne Punkty Eurodesk w
Bydgoszczy i Inowrocławiu.
Znaczącą inicjatywą zaplanowaną na
październik będzie Europejski Tydzień
MŚP w województwie kujawsko-pomorskim, poświęcony promocji przedsiębiorczości i aktywności europejskiej.
Tydzień MŚP zorganizowany zostanie
przy współpracy z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Enterprise Europe Network. Wydarzeniami koordynowanymi przez ED-Bydgoszcz będą m.in.
warsztaty „Dotacje z Unii Europejskiej
w służbie młodym przedsiębiorcom.
Vademecum startera” oraz „Warsztaty
europejskie – Mobilność, aktywność,
przedsiębiorczość”. Pierwsze nastawione będą na nabycie przez uczestników
praktycznych umiejętności efektywnego
pozyskiwania funduszy na rozpoczęcie
działalności gospodarczej. Drugie natomiast adresowane będą do młodych osób
wkraczających na rynek pracy. Z kolei
ED-Inowrocław włączy się w Europejski
Tydzień MŚP organizując warsztaty „Zostań swoim szefem – czyli jak założyć
własną działalność gospodarczą?”,
„Warsztaty europejskie – Trzy kroki do
kariery”, a także konkurs na najlepszy
biznesplan. Wszystkie te działania pod-

sumuje konferencja zorganizowana na
zakończenie tygodnia MŚP w Toruniu.
Oba punkty Europe Direct wraz z Międzynarodowym Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS i Urzędem Miasta Torunia
włączą się także w organizację „Wieczorów europejskich” – spotkań, których
celem jest zachęcanie do dyskusji na
bieżące tematy europejskie i promowanie
świadomego, aktywnego obywatelstwa.
„Wieczory” w kwietniu, maju i czerwcu
poświęcone były tematyce Europejskiego
Roku Wolontariatu 2011. Kolejne, w październiku, listopadzie i grudniu, dotyczyć
będą polskiej prezydencji w Radzie Unii
Europejskiej.
Przewodnictwo Polski w Radzie UE
jest tematem, któremu ED w Bydgoszczy
i Inowrocławiu poświęcą szczególną uwagę. Istocie polskiej prezydencji oraz zmianom, jakie w tym zakresie wprowadził
Traktat Lizboński poświęcona zostanie
konferencja inaugurująca to wydarzenie
w naszym regionie. Konferencja przybliży
obywatelom rolę Przewodnictwa Polski
w Radzie oraz jego znaczenie nie tylko
w wymiarze europejskim i krajowym, ale
także regionalnym. Wydarzenie to odbędzie się również przy współpracy z Międzynarodowym Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS.
Kontynuując partnerskie działania z Portalem Spraw Zagranicznych, ED-Bydgoszcz ogłosił 3. edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką
z zakresu współczesnych stosunków
międzynarodowych UE organizowanego co roku przez ED-Bydgoszcz. Natomiast we wrześniu ruszy kolejna edycja
cieszących się ogromną popularnością
konkursów w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków. Podobnie,
jak w ubiegłym roku, przy współpracy ze
Szkołami Języków Obcych WSG w Bydgoszczy i Inowrocławiu oraz Regionalnym
i Lokalnym Punktem Eurodesk, na tę okazję przygotowane zostaną trzy konkursy:
lingwistyczny, plastyczny i fotograficzny, a
swoim zasięgiem obejmą cały kraj.
PUBLIKACJE EUROPE DIRECT
Aktywność Europe Direct w Bydgoszczy
i Inowrocławiu przejawiać się będzie także w działalności wydawniczej ośrodków.
Solidny jej filar stanowi skierowany do
szerokiego grona odbiorców, szczególnie w środowisku akademickim, cykl wydawniczy punktu bydgoskiego „Studia i
analizy europejskie”. Wydany w 2011 r.
numer siódmy pisma dotyczyć będzie polityki równości w kontekście europejskich
i międzynarodowych regulacji prawnych.
Z kolei numer ósmy poświęcony zostanie
zagadnieniom „Rocznej strategii politycznej Komisji Europejskiej na 2011 rok”. Z
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UNIA

Jak działa Unia Europejska? W jaki sposób korzystać można z funduszy europejskich? Jaką szansę na sukces daje Unia
młodym oraz przedsiębiorcom z naszego
regionu? Nie trzeba szukać daleko, aby
zdobyć takie informacje. Sieć Informacyjna Europe Direct to łatwo dostępna, interaktywna, europejska płaszczyzna zdobywania informacji, wymiany doświadczeń,
a także debat i spotkań dla osób każdej
kategorii wiekowej i społecznej. To miejsce, które zbliża, informuje, wspiera i integruje. To bezpośredni kontakt z Unią
Europejską, który w województwie kujawsko-pomorskim zapewniają aktywnie funkcjonujące Punkty Informacyjne
Komisji Europejskiej Europe Direct (ED)
w Bydgoszczy przy Wyższej Szkole Gospodarki i w Inowrocławiu przy Wydziale
Zarządzania WSG.

EUROPEJSKA

JESZCZE BLIŻEJ EUROPY

kolei najważniejszą rolę w działalności wydawniczej ED-Inowrocław odegra trzeci numer publikacji
„Unia Europejska – społeczno-ekonomiczne studia nad przyszłością
Wspólnoty”. Oba punkty włączą się
także w wydawnictwa sieciowe Europe
Direct, którymi przyjmą postać dwóch publikacji: „Europejskiego przewodnika
po UE” oraz europejskiego kalendarza
„Zjednoczona w różnorodności – czyli
mój region w UE”.
EURO-INFORMACJE NA BIEŻĄCO
Najaktywniejszym kanałem najbardziej
aktualnych wiadomości europejskich nadal będą stale wzbogacane strony internetowe ED-Bydgoszcz (www.ed.byd.pl) i
ED-Inowrocław (www.edino.byd.pl) oraz
informatory i newslettery. „Informatory Europe Direct – Bydgoszcz” oraz
„Newslettery dla mediów” są regularnie
opracowywane przez punkt bydgoski i
wysyłane drogą elektroniczną, a ich prenumeratę zamówić można przez stronę
internetową. Podobnie wydawane są
co dwa tygodnie „Newslettery Europe
Direct – Inowrocław”, które z każdym
rokiem cieszą się coraz większą rzeszą
odbiorców. Można w nich znaleźć informacje o najbliższych terminach konkursów grantowych, ofertach szkoleń, a także najświeższe newsy z Unii Europejskiej.
Ponadto, w odpowiedzi na wyraźną potrzebę mieszkańców naszego regionu,
w każdym miesiącu ED w Bydgoszczy i
Inowrocławiu organizują bezpłatne dyżury ekspertów. Osobom oraz instytucjom
chcącym pozyskać dofinansowanie z
funduszy unijnych pomocną dłonią służy
specjalista do spraw funduszy unijnych. Z kolei dzięki współpracy z Biurem
Karier WSG, dla osób zainteresowanych
możliwościami studiowania, budowania
kariery i aktywnego szukania pracy na
rynku europejskim do dyspozycji będzie
doradca zawodowy. W ciągu roku szkolnego organizowane są też spotkania aktywnej i zainteresowanej problematyką
integracji europejskiej młodzieży licealnej, tworzącej Młodzieżowy Parlament
Europejski. Informacji o aktualnych terminach tych przedsięwzięć można zasięgnąć na stronach internetowych obu
punktów ED.

LOTNICZY SKANING LASEROWY
- przyszłość czy teraźniejszość
w pozyskiwaniu danych przestrzennych
Miniony wiek XX to okres odkryć technicznych i technologicznych, wdrożeń nowych technologii w sektorach cywilnych
i wzrostu ich powszechności w zastosowaniach aplikacyjnych dla wszystkich
zajmujących się przestrzenią geograficzną i badaniami otaczającej nas rzeczywistości. Do najważniejszych technologicznych kamieni milowych służących
rozwojowi nauk geograficznych w XX
wieku z pewnością zaliczyć można: intensywny rozwój teledetekcji lotniczej (od
początku II wojny światowej) i satelitarnej
(od wystrzelenia pierwszego satelity środowiskowego LANDSAT w 1972 roku),
utworzenie pierwszego operacyjnego
systemu informacji geograficznej (tzw.
kanadyjskiego GIS w 1963 roku) oraz
udostępnienie w 1985 roku w zastosowaniach cywilnych Globalnego Systemu Pozycjonowania (GPS). Te nowe narzędzia
badawcze zrewolucjonizowały szybkość
i jakość pozyskiwania danych przestrzennych oraz wpłynęły na ich analizowanie,
przetwarzanie, wizualizację oraz końcowe wnioskowanie.
XXI wiek zapowiada się nie mniej ciekawie. Już pierwsza dekada zapoczątkowała nowe kierunki i trendy w pozyskiwaniu
danych przestrzennych oraz wykorzystaniu produktów pochodnych tych technologii. Niewątpliwie jedną z tych nowości
jest skaning laserowy. Mimo że pierwsze
eksperymenty pozyskiwania danych za
pomocą skaningu laserowego odbyły się
w końcu lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, dopiero teraz technika ta wyszła z fazy eksperymentalnej i staje się
powszechna w użytkowaniu.
Skaning laserowy jest metodą pomiarową zapisującą uzyskane wyniki w postaci
chmury punktów, tworzących trójwymiarowy model obiektu. Idea działania polega
na pomiarze odległości pomiędzy aparaturą pomiarową a punktami terenowymi.

W zależności od sposobu dokonywania
pomiaru i umiejscowienia skanera laserowego w przestrzeni geograficznej skaning
laserowy dzieli się na trzy zasadnicze
grupy: naziemny (TLS - Terrestrial Laser
Scanning), mobilny - zwany kinematycznym (MLS - Mobile Laser Scanning) oraz
lotniczy (ALS - Airborne Laser Scanning).
Ten ostatni z wymienionych jest obecnie
najbardziej pożądaną metodą pozyskiwania danych do generowania numerycznego modelu terenu (NMT) i numerycznego
modelu pokrycia terenu (NMPT). Skaner
montowany jest na pokładzie samolotu
lub helikoptera, a w skład urządzeń pokładowych, oprócz precyzyjnego dalmierza laserowego połączonego z głowicą
skanującą, wchodzi system precyzyjnego
pozycjonowania DGPS, inercyjny system
INS oraz cyfrowa kamera fotogrametryczna lub kamera wideo, dostarczająca kartometrycznej informacji obrazowej.
Promień lasera (zazwyczaj w zakresie
podczerwieni o długości fali ~1550 nm)
„przeczesuje” teren w płaszczyźnie poprzecznej do kierunku lotu. Laser działający impulsowo z częstotliwością rejestracji w zakresie 80-400 kHz pozwala na
rejestrowanie kilkuset tysięcy punktów na
sekundę przy bardzo wysokiej uzyskanej
dokładności (nawet 20 mm). Docierając
do powierzchni terenu impuls laserowy
ma zdolność częściowego przenikania
przez warstwę roślinności. Na etapie obróbki danych możliwe jest odróżnienie
i wyeliminowanie odbicia od koron drzew,
budynków, samochodów, kabli przesyłowych, czy nawet ptaków od odbić od powierzchni terenu. Produktem skanowania
laserowego jest więc numeryczny model
terenu (model wysokościowy odniesiony
do powierzchni gruntu) oraz numeryczny
model pokrycia terenu (model wysokościowy odniesiony do elementów pokrycia terenowego). Przypisanie pomierzo-

Rys. 1. Produkty skaningu laserowego: chmura punktów (lewo), intensity image (środek) oraz zdjęcie lotnicze (prawo)
źródło: Kurczyński Z . i in., NMT – podstawy, budowa i wykorzystanie. [w:] Kunz M. (red.), GIS w praktyce, Wyd. UMK, 2007.
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nego punktu z całej chmury punktów do
danego zbioru (NMT, roślinność, budynki
i in.) odbywa się w laboratorium komputerowym w procesie filtracji danych, wykonywanym za pomocą specjalistycznych
oprogramowań. Podczas nalotu i skaningu laserowego, oprócz chmury punktów
(o współrzędnych XYZ), rejestrowana jest
także ilość odbitego promieniowania laserowego (tzw. intesity image, pokazujący
procent odbitego promieniowania) oraz
wykonywane jest lotnicze zdjęcie pomiarowe (rys.1).
Technologia skaningu laserowego, jako
metoda teledetekcji aktywnej, jest niezależna od warunków oświetleniowych
(pozyskanie danych można wykonywać
w nocy), warunków pogodowych (poza
mgłą i intensywnym zachmurzeniem)
oraz jest stosunkowa szybka (krótki czas
otrzymania produktu końcowego) i relatywnie tania. Metoda ta z pewnością
zastąpi dotychczas stosowane techniki
tworzenia numerycznego modelu terenu, w tym fotogrametryczne opracowania
zdjęć lotniczych oraz geodezyjne pomiary
terenowe.
W ciągu najbliższych 28 miesięcy (do
końca czerwca 2013 roku) wykonany zostanie skaning laserowy Polski o łącznej
powierzchni prawie 200 tys. km2 (60%
powierzchni kraju). Założone przez zleceniodawcę (GUGiK w Warszawie) parametry techniczne to dokładność wysokościowa chmury punktów nie gorsza niż
15 cm, dokładność sytuacyjna nie gorsza
niż 50 cm, a gęstość pozyskania danych
to przynajmniej 4 pkt/m2. Dużych przetargów publicznych, których przedmiotem
było wykonanie skaningu laserowego
i produktów pochodnych było zresztą
w minionym roku kilka.
Z obserwacji rynku i portfolio firm z sektora geodezyjno-geomatycznego wynika,
że lotniczy skaning laserowy jest obecnie
intensywnie rozwijany (głównie pod kątem integracji ze skaningiem naziemnym)
i wykorzystywany w procesie generowania NMT i NMPT. Duże zainteresowanie
możliwościami skaningu laserowego
wpłynęło na liczbę firm oferujących takie usługi, a jego produkty pochodne w
najbliższym czasie mocno zrewolucjonizują rynek danych o rzeźbie terenu.
Jest wielce prawdopodobne, że kolejnym
produktem oferowanym przez CODGiK
(Centralny Ośrodek Geodezji i Kartografii
w Warszawie), oprócz zdjęć lotniczych,
cyfrowych map topograficznych i tematycznych oraz numerycznego modelu
terenu, będą właśnie chmury punktów,
które każdy będzie mógł przetworzyć do
żądanej postaci. Niewiadomą pozostaje
jednak to, czy pojęcie poziomicy lub warstwicy (znane od szkoły podstawowej)
przetrwa tę technologiczną rewolucję.
dr Mieczysław Kunz,
Pracownia GIS, IGTiG WSG

Na czym polega niezwykłość tej odmiany węgla? Atomy węgla mogą tworzyć
pomiędzy sobą bardzo silne wiązania.
W szczególnym przypadku, gdy atomy
te ułożą się w symetryczną, regularną
strukturę złożoną z sześcioczłonowych
pierścieni, otrzymuje się warstwę grafenową. Symetria wiązań atomowych
powoduje, że struktura taka staje się
niezwykle wytrzymała na rozciąganie.
Jednocześnie ta naprawdę cieniutka
warstewka atomów obdarzonych elektronami wpływa na doskonałe przewodnictwo elektryczne oraz cieplne.
Odległości między kolejnymi atomami
w tej strukturze wynoszą mniej niż 0,1
nanometra czyli jednej miliardowej części metra. Płaszczyzny grafenowe, podobnie jak ciasto francuskie mogą być
swobodnie układane w trójwymiarowe
struktury. Ponieważ można wpływać na
odległość między kolejnymi warstwami,
można też otrzymywać materiały, które
diametralnie różnią się przewodnictwem
prądu elektrycznego i ciepła w zależności od kierunku. Dzięki temu jesteśmy
w stanie np. tworzyć podłoża dla elektroniki doskonale przewodzące prąd w
kierunku poziomym i będące dobrym

izolatorem w kierunku pionowym. Warstwy grafenowe mogą także podlegać
zwijaniu w tzw. nanorurki węglowe oraz
tworzyć kule przypominające wyglądem
piłkę nożną, nazwane fulerenami.
Wszystkie te materiały ze względu na
odległości międzyatomowe należą do
grupy nanomateriałów. Współczesna
technika uzależniona jest w znacznym
stopniu od dostępności nowych materiałów. Konieczna jest daleko idąca miniaturyzacja oraz pożądane są cechy
umożliwiające przekazywanie sygnałów
elektrycznych przy minimalnych stratach, z zachowaniem możliwości odprowadzania wydzielającego się ciepła. Z
uwagi na to, podejście nanostrukturalne
wyznacza obecnie postęp i innowacyjność w inżynierii materiałowej.
Możliwości zastosowań nanomateriałów wynikają również z faktu, iż większość substancji sprowadzona do tak
małej skali cechuje się bardzo odmiennymi własnościami. Dla przykładu woda
umieszczona w dużej objętości np. w
szklance zamarza w temperaturze zera
stopni Celsjusza podczas, gdy cząsteczki wody umieszczone w przestrzeni znacznie ograniczającej ich ruchy,
podlegają zamarzaniu w temperaturach poniżej -80 stopni Celsjusza. Takie ograniczone przestrzenie powstają
w materiałach porowatych, używanych
dzisiaj powszechnie np. w przemyśle
petrochemicznym. W tak małych objętościach znacznie ważniejszym staje się
oddziaływanie pomiędzy cząsteczkami
a powierzchnią materiału porowatego
niż między samymi cząsteczkami wody.
Można to porównać do kropel wody

NAUKOWE

Przyznanie w 2010 roku nagrody Nobla
profesorom Andre Geimowi oraz Konstantinowi Novoselovowi zwróciło uwagę opinii publicznej na problematykę nowoczesnych materiałów inżynierskich.
Nagrodzono prace nad grafenem, który
stanowi jedną z odmian węgla, podobnie jak grafit i diament. Odkrycie grafenu
dało podstawę do dynamicznie rozwijającego się obszaru inżynierii materiałowej wykorzystującej jego wręcz niezwykłe własności.

Na początku minionego semestru
zostało oddane do użytku Laboratorium Zakładu Fizyki i Badań
Materiałowych w Instytucie Informatyki i Mechatroniki WSG. Podstawową techniką badawczą w
tym laboratorium jest tzw. radiospektroskopia. Polega ona na obserwowaniu zachowania się wybranych
grup elektronów lub jąder w badanych
substancjach. W pierwszej kolejności w
laboratorium zainstalowano i oddano do
użytku spektrometr Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR).
W dalszym ciągu trwają prace nad uruchomieniem spektrometru Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (MRJ).
Pracownicy Zakładu Fizyki i Badań
Materiałowych prowadzą badania nad
zachowaniem się cieczy w ograniczonej
przestrzeni, obserwują i oceniają jakościowo oraz ilościowo transport cieczy
w materiałach porowatych. Odrębną
część stanowią badania defektów, jakie
powstają w kryształach na skutek napromieniowywania cząstkami o wysokiej energii. Wszystkie te prace prowadzone są we współpracy z naukowcami
z Technische Universität i GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung
w Darmstadt, Universität Bayreuth w
Niemczech, a także z Instytutem Fizyki
Molekularnej PAN w Poznaniu.
BADANIA

NANOBADANIA w WSG

(albo np. wina lub zupy) na obrusie
odpornym na plamy. Obrusy takie
nie wchłaniają wody, co czyni je
odpornymi na plamy. Fizyka, która
tłumaczy zachowanie się tych materiałów, odgrywa obecnie bardzo
ważną rolę w inżynierii materiałowej.

Prowadzone badania mają bardzo ważny aspekt praktyczny, gdyż badane
kryształy stanowią materiały stosowane do budowy czujników w energetyce
jądrowej oraz diagnostyce medycznej.
Wspomniana technika MRJ z powodzeniem jest również stosowana do badania
wpływu wilgoci na nowoczesne materiały używane w budownictwie. Wyniki prac
nad tym zagadnieniem zostały ostatnio
zgłoszone do opublikowania w renomowanym międzynarodowym piśmie „The
Wood Science and Technology”.
Bardzo ważnym aspektem prac badawczych jest możliwość udziału studentów.
Zapraszamy do współpracy studentów
zainteresowanych poszerzaniem swojej
wiedzy poprzez realizację wybranych
prac w ramach badań naukowych.
Włodzimierz Masierak

Spektrometr EPR
w Laboratorium Fizyki Badań Materiałowych WSG
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PROJEKTOWANIE ARTYSTYCZNE I UŻYTKOWE
W marcu na naszej Uczelni uruchomiony został nowy kierunek studiów
podyplomowych:
WZORNICTWO - PROJEKTOWANIE
ARTYSTYCZNE I UŻYTKOWE
Studia skierowane są do osób, traktujących projektowanie jako obszar
kreacji artystycznej, ale także do
wszystkich, interesujących się współczesnym wzornictwem, chcących rozwinąć umiejętności, poprzeć je wiedzą
teoretyczną i praktyczną.
Studia nauczą, jak poprzez twórczą
kreację nadać idei praktyczną i atrakcyjną formę, posługując się funkcją i
tworzywem na poszczególnych etapach projektu. Mają charakter interdyscyplinarny. Absolwent będzie potrafił
połączyć sztukę z przemysłem, tworząc
interesujące i innowacyjne produkty,
odpowiadające na współczesne trendy.

WikiBWW
czyli wspólnie
o Bydgoskim
Węźle Wodnym
Internet zmienia się. Nowoczesne serwisy internetowe nie tylko prezentują treści, ale również umożliwiają tworzenie
ich przez użytkowników czy interakcje
między nimi. Powstają różnorodne rozwiązania mające na celu usprawnienie
komunikacji i przekazywania wiedzy.
Wiki1 to nazwa grupy narzędzi internetowych w szczególny sposób ukierunkowanych na wspólne, równoległe tworzenie treści przez
duże grupy użytkowników.
Jednym ze sztandarowych
projektów tego typu jest
Wikipedia, ale możliwości
zastosowania jest znacznie więcej. Powstają w ten
sposób między innymi podręczniki, instrukcje oprogramowania, bazy wiedzy na
różne tematy. Ich wspólnym
mianownikiem jest wkład
użytkowników.

W trakcie studiów studenci będą korzystali z najnowszych wersji programów komputerowych wspomagających projektowanie tj. AutoCAD,
Photoshop, Corel, 3D Max Studio. Są
to programy najczęściej stosowane
w dziedzinie projektowania. Umiejętność ich obsługi pomoże samodzielnie opracowywać prace projektowe
od koncepcji wstępnej, aż po projekt
techniczny i wykonanie.
W programie studiów znajdują się
między innymi takie przedmioty, jak:
historia design-u, projektowanie form
użytkowych, projektowanie graficzne
i typografia, ergonomia, materiałoznawstwo, rysunek, malarstwo, rzeźba, bionika, sztuka użytkowa, design
inspirujący.
Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych, a także poprzez samodzielne opracowanie projektu produktu

dotyczących Bydgoskiego Węzła Wodnego pod adresem www.wikibww.byd.pl.
W swojej formie przypomina ona popularną Wikipedię, jednak znacznie różni
się w zakresie rodzaju prezentowanej
treści. W serwisie znajdują się wpisy o
charakterze encyklopedycznym, krótkie
notki, materiały graficzne, multimedialne czy teksty popularnonaukowe, a nawet publicystyczne. Natomiast tworzona
równolegle Wikimapa BWW zawierać
będzie materiały kartograficzne. Wszystko to ma tworzyć szeroko pojętą bazę
wiedzy dostępnej dla każdego zainteresowanego.
Wiki BWW obejmuje szerokie spektrum
tematów związanych z wodą w Bydgoszczy. Informacje wstępnie podzielono na
następujące kategorie:

W oparciu o takie narzędzie
Pracownia Projektów Rewitalizacji WSG utworzyła platformę wymiany informacji
1

Nazwa pochodzi od hawajskiego
Wiki Wiki czyli bardzo szybko
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z zastosowaniem poznanych systemów wspomagania projektowania.
Zajęcia prowadzone są przez wysoko
wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną oraz praktyków z doświadczeniem branżowym. Niektórzy z nich
pracowali dla znanych firm takich jak:
Almi Decor (wykładowca - Konrad Juściński), czy ETOS S.A. w Gdańsku
- właściciel marek DIVERSE i COALITION (wykł. Tomasz Gigiel) lub Ballytec Ltd. w Dublinie (właściciel marki
Fire Design), która realizowała projekty dla Noki, SKY, Jameson Whiskey,
Guinness (T.Gigiel).
Studia współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Projekt „Nowoczesne
kompetencje – pracownik jutra już
dziś.”
Marta Rosenthal

• Historia
• Krajobraz kulturowy
• Ludzie
• Przyroda
• Sport i rekreacja
• Sztuka, architektura i design
• Technika
• Wydarzenia
Obecnie strona jest uzupełniana o podstawowe informacje przez zespół Pracowni Projektów Rewitalizacji. W marcu
rozpoczęły się działania propagujące
projekt. Wszystkie osoby zainteresowane
publikowaniem w ramach WikiBWW zapraszamy do kontaktu lub bezpośredniego skorzystania z serwisu.
Marcin Wasilewski

Pracownia Projektów Rewitalizacji WSG

Czego Jaś się nie nauczy...

Beata Klein uczy niemieckiego w IX Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy.
Jej drugą pasją jest hiszpański, którego
od sierpnia bezpłatnie uczy się przez
Skype’a. Wystarczy własny komputer i
internet. Nie trzeba wcale wychodzić z
domu. Szkolenie zorganizowała Szkoła
Języków Obcych we współpracy z Anią
Marchlik, mieszkającą w Sewilli absolwentką Wyższej Szkoły Gospodarki. Wystarczyło zgłosić się i… do nauki. – Uczyłam się hiszpańskiego już na studiach,
potem sama, aż w końcu przeczytałam
ogłoszenie w gazecie o bezpłatnych lekcjach przez Skype’a. Zachęciło mnie to,
ponieważ oszczędza czas: nie trzeba dojeżdżać na zajęcia – mówi Beata Klein.

POLIGLOTKA

Pani Beata postanowiła, że tym razem
to ona pouczy, także bezpłatnie, kursantów Szkoły Języków Obcych. Dzięki temu
każdy, kto zapisał się na dowolny kurs
języka obcego, niemiecki dostał gratis.
Sama zna angielski, niemiecki, uczyła się
rosyjskiego i japońskiego. Teraz szlifuje
hiszpański. Rozumie, jak ważna jest nauka języków. – Warto je znać. Ułatwiają
podróże, załatwianie formalności za granicą, umożliwiają poznanie ciekawych ludzi. I są niezastąpione, kiedy zgubimy się
w obcym mieście…
Lista bezpłatnych szkoleń jest długa: fakultatywne zajęcia z języka angielskiego
dla studentów uzupełniających studiów
magisterskich na kierunku „turystyka i rekreacja, zajęcia z hiszpańskiego (przez
Skype i newsletter) oraz niemieckiego w
Szkole Języków Obcych. Szkoła wydaje także bezpłatny magazyn w różnych
Beata Klein

językach „The Language Telegraph”. W
każdym numerze jest przynajmniej jeden
konkurs, którego nagrodą jest kurs dowolnego języka.

KTO PIERWSZY, TEN LEPSZY

Podobnych promocji nie trzeba daleko
szukać. Centrum Szkoleń i Certyfikacji
WSG raz w miesiącu organizuje darmowe
seminarium „Biznes i gospodarka”. Zajęcia trwają jeden dzień. Żeby wziąć w nim
udział, wystarczy przesłać zgłoszenie. Na
wykłady przyjmowani są wszyscy, czasem zdarza się, że i około stu osób. Tylko
na warsztaty lista miejsc jest ograniczona, więc kto pierwszy ten lepszy.
Każde seminarium bierze pod lupę inną
tematykę, między innymi Unię Europejską, metody promocji przedsiębiorstw, ale
także ćwiczenia pamięci, samorozwój czy
motywację uczniów do nauki. - Seminaria prowadzą specjaliści – mówi Lucyna
Grzesiak–Knut, kierownik Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG. - Uczestnicy dostają zaświadczenia udziału w zajęciach.
Jest to potwierdzenie zdobycia nowych
kompetencji, dla nich samych i dla ich
pracodawców.

PO DYPLOMIE ZNOWU DYPLOM

Sam dyplom magistra w CV wygląda
smutno. Pracodawcy oczekują od pracowników i kandydatów dodatkowych
szkoleń i studiów podyplomowych. Wiele
instytucji ma własne formularze aplikacyjne, w których nieodłącznie pojawia się
rubryka: studia podyplomowe.
W semestrze letnim, w Centrum Kształcenia Podyplomowego ruszyły współfinansowane przez Unię Europejską
kierunki, między innymi: komputerowe
wspomaganie projektowania inżynierskiego, wzornictwo - projektowanie użytkowe
i artystyczne oraz zintegrowane systemy
zarządzania w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Warunek przyjęcia na studia
był jeden: kandydat powinien pracować
w przedsiębiorstwie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Studenci płacą maksymalnie dwadzieścia
procent wartości szkolenia, a to znaczy,
że zamiast kilku tysięcy, wydają tylko
kilkaset złotych. Kierunek „zarządzanie
projektami rewitalizacyjnymi” w stu procentach finansowany jest ze środków
unijnych. – Cena odegrała bardzo ważną
rolę. Skłoniła mnie, żeby zapisać się na
te studia – mówi Dorota Pronobis, słuchaczka studiów podyplomowych na tym
kierunku.
Pani Dorota jest trenerem z zakresu ekonomii społecznej, szefuje też jednej z organizacji pozarządowych. – Proces rewitalizacji jest na czasie. Chciałam się o nim
dowiedzieć czegoś więcej. Dzięki studiom
usystematyzowałam sobie dotychczasową wiedzę, poznałam dobre praktyki do17

Dorota Pronobis

Wystarczą dobre chęci, trochę sprytu, a przede wszystkim pasja i chęć
do nauki. Żeby doskonalić się na
kursach i studiach podyplomowych,
wcale nie trzeba mieć wypchanego
po brzegi portfela.

tyczące rewitalizacji i nawiązałam kontakty z innymi słuchaczami studiów.

A TY CO WYBIERASZ?

Dla chcącego nic trudnego, zawsze znajdzie coś dla siebie. A tych chcących jest
coraz więcej. – Młodzi ludzie mają świadomość, że zdobycie zróżnicowanych
kompetencji polepszy ich sytuację na rynku pracy - mówi dr Alicja Kozubska, kierownik Katedry Pedagogiki i Nauk o Rodzinie WSG. – Niepokoić może tylko to,
że niektórzy identyfikują kompetencje z
dokumentem. Trzeba wybierać szkolenia
w przemyślany sposób. Nie "na wszelki
wypadek", ale żeby coś w tym kierunku
później robić. Jeśli tematyka z dziedziny,
której się uczymy, interesuje nas, łatwiej
będziemy przyswajać informacje i skuteczniej się nimi posługiwać.
Poszerzanie kompetencji daje nam dużo
więcej niż tylko certyfikat zakończenia
kursu czy świadectwo. – Doskonalimy w
ten sposób umiejętność nauki. Stykamy
się z nowymi technikami pracy umysłowej. Łatwiej kojarzymy, przyswajamy i
uczymy się stosować, co znacznie wzbogaca nasze doświadczenie – dodaje dr
Alicja Kozubska.
Nauka to pokarm dla rozumu, stwierdził
już dawno temu Lew Tołstoj.
Agnieszka Obaid

Jak się uczyć, żeby z głowy nie wypadło:
• nie uczymy się na pamięć, a przekładamy treść na własny język
• uczymy się przez działanie, np. rozwiązujemy zadania, przyswajamy reguły ortograficzne, pisząc teksty,
• uświadamiamy sobie sytuacje, podczas
których dane wiedza i umiejętności
będą przydatne.
Gdzie nas szukać?

www.kompetencje.byd.pl

K U LT U R A L N E
ŻYCIE

W APK i nie tylko
POZNAJ CZARUJĄCY ŚWIAT
UKRAINY
Association of International Students to
młode stowarzyszenie zagranicznych
studentów Wyższej Szkoły Gospodarki
w Bydgoszczy. Kreatywni, aktywni, zaangażowani, utalentowani… Przez kilka
tygodni przygotowywali imprezę pn. „Poznaj czarujący świat Ukrainy”, którą zaprezentowali publiczności 5 kwietnia na
scenie Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej. Przestrzeń APK wypełniła się poezją,
śpiewem, muzyką, tańcem… Poznaliśmy
historię Ukrainy, jej obyczaje i tradycje;
mogliśmy skosztować ukraińskich specjałów. Impreza dostarczyła wielu emocji.
Ukraińscy studenci przekonali nas również, ile satysfakcji daje twórcze działanie,
wspólne inicjatywy i chęć dzielenia się z
innymi sobą samym – szczerze i otwarcie.

WERNISAŻ WOJCIECHA KOZIOŁA
Galeria nad Brdą gościła wystawę „Terra
plana est” Wojciecha Kozioła – toruńskiego malarza i witrażysty. Uroczystej inauguracji dokonała doc. Małgorzata Sikora,
dyrektor generalna WSG.

Artysta tak mówił o swojej wystawie: Sam
proces twórczy przebiega na drodze: absorpcja – kreacja – projekcja - ekspresja,
w którym znane nam z otoczenia detale,
obrazy, zapachy, wspomnienia, wyobrażenia, czy to będzie kałuża błota na piasku, czy kolor powietrza i materii w nim
umieszczonej - po wschodzie, czy przed
wschodem lub zachodem słońca - linia
lasu, rytm pól, wizerunek zwierzęcia, czy
impresja z Haute Couture – to wszystko
jako natura, nasze otoczenie, kumuluje się
i materializuje na płaszczyźnie podobrazia
w dwóch wymiarach, tworząc w rezultacie
abstrakcje. Kolor i forma, walor i nasycenie
są środkami wyrazu tych procesów.

WARSZTATY WOKALNE W APK
Na scenie Akademickiej Przestrzeni
Kulturalnej odbył się koncert finałowy w
wykonaniu uczestników kolejnego już
cyklu Warsztatów Wokalnych w APK. W
programie znalazły się polskie i zagraniczne przeboje muzyki rozrywkowej,
które wykonali: Amadeusz Drąg, Karolina
Jóźwiak, Marlena Pawlak, Marta Gruszczyńska, Sandra Juraszewska i Sławomir
Rakowski. Wokalistów przygotował pro-

wadzący warsztaty Michał Maciudziński.
Licznie zgromadzona publiczność była
zachwycona doskonałymi głosami i interpretacją. Dodajmy, że kolejna edycja
warsztatów rozpocznie się w nowym roku
akademickim. Zapraszamy!

BYDGOSCY ARTYŚCI W HOŁDZIE
CZESŁAWOWI NIEMENOWI
Cykl Bydgoscy Artyści w Hołdzie…, organizowany przez Marcina Degowskiego
oraz Akademicką Przestrzeń Kulturalną
przyciąga liczne grono fanów wykonawców, którym poświęcone są kolejne koncerty. W kwietniu muzycy składali hołd
Czesławowi Niemenowi. Na scenie APK
zagrali i zaśpiewali: Little Wing, Maja Babyszka & Band – urocza jedenastolatka,
której głos oczarował publiczność, Joachim Perlik, który zaśpiewał „Dziwny jest
ten świat” na nowo ożywiając najpopularniejszy utwór Niemena, Mały Projekt oraz
Józef Eliasz Quartet, którego jazzowe
aranżacje zadziwiły, a przede wszystkim
zachwyciły publiczność. Pasja – do grania, śpiewania, przeżywania muzyki stworzyła niezapomnianą atmosferę koncertu.

TYDZIEŃ KINA NIEMIECKIEGO
Już po raz trzeci Akademicka Przestrzeń
Kulturalna była partnerem Tygodnia Kina
Niemieckiego w Bydgoszczy. Wzbudzić zainteresowanie sąsiednim krajem,
przedstawić młode niemieckie kino, przekazać żywy i kolorowy obraz Niemiec – to
cele, które pragnęła osiągnąć ifa (Instytut
Stosunków Kulturalnych z Zagranicą), organizując TKN w Polsce.
W APK zaprezentowanych zostało osiem
filmów, wśród których znalazły się filmy fabularne i dokumentalne z lat 1998–2010.
Dzięki TKN polscy widzowie mogli odkryć
nieznane dotąd niuanse z życia codziennego sąsiadów, podziwiać wspaniałych
niemieckich aktorów, poznać ciekawe historie, które powstają na przekór utartym
regułom. Filmom towarzyszyły wykłady,
spotkania z gośćmi specjalnymi oraz gra
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ART, FASHION & DESIGN
W Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej
WSG odbyła się impreza poświęcona modzie i projektowaniu - Art, Fashion & Design,
na którą złożyły się: seminarium, warsztaty i
wystawa kolekcji.
W seminarium „MODA - granica sztuki i
biznesu” udział wzięli doskonali specjaliści
z branży modowej: Olga Nieścier - znana
polska projektantka, na co dzień mieszkająca w Toskanii i pracująca dla takich firm jak:
Armani Collezioni, Emporio Armani, Fratelli
Rossetti, czy Burberry, Ewa Krajewska dziennikarka mody, prezenterka telewizyjna,
stylistka i ekspert mody, która pracowała dla
takich firm jak Chanel, Matis, czy Jacques
Dessange, Jonasz Fuz - projektant, specjalista marketingu mody, który współpracował
m.in. z markami: Joanna Klimas, Próchnik,
Caterina, Coccobello, Molton, Top Secret, a
także jako PR manager z Young Polish Designer Foundation.
Odbyły się również ciekawe warsztaty projektowania torebek, filcowania biżuterii na
sucho i stylizacji oraz połączona ze sprzedażą wystawa unikatowych dodatków – biżuterii i torebek.
Wydarzenie stanowiło inaugurację Studium
Mody, którego pierwsza edycja rozpocznie
się już we wrześniu 2011 r. Koordynatorem
Studium jest Olga Nieścier, współpracująca
z Polsko-Włoską Szkołą Designu i Managementu VIAMODA. Kurs skierowany jest do
osób, które chcą poznać podstawy pracy projektanta i procesy projektowania mody – od
inspiracji do produkcji. Uczestnicy będą mieli
możliwość, pod kierunkiem specjalistów, zrealizować własne projekty. Studium jest znakomitym punktem wyjścia do dalszego rozwoju
w dziedzinie mody. Szczegółowe informacje
na temat Studium Mody można znaleźć na
stronie www.certyfikaty.wsg.byd.pl.
Monika Hartwich

edukacyjna. Tydzień Kina Niemieckiego
odbywał się pod patronatem honorowym
Andrzeja Wajdy i Volkera Schlöndorffa.

FESTIWAL PODRÓŻNICY
Podróże są jak nieuleczalna choroba.
Wyjedziesz raz i już wiesz, że nie zaznasz
spokoju dopóki nie wyjedziesz ponownie.
Grupa pasjonatów i miłośników podróży z
plecakiem zorganizowała w Akademickiej
Przestrzeni Kulturalnej I Bydgoski Festiwal „PODRÓŻNICY”. Podczas 2-dniowej
imprezy przenieśliśmy się do ponad 30
ekscytujących zakątków naszej Ziemi.
Prelekcje pasjonatów podróży połączone
zostały z pokazami filmów, slajdów oraz
fotografii. Nie zabrakło stoisk „smaków
świata”, wystaw fotograficznych, konkursów oraz możliwości zapoznania się z
ofertą biura podróżników, sprzętem fotograficznym oraz najnowszymi publikacjami na rynku podróżniczym. Festiwal odbył
się w ramach Europejskiej Nocy Muzeów.

Targi Rodzinne
Katedra Pedagogiki i Nauk o Rodzinie
zorganizowała na terenie naszej Uczelni
„Targi Rodzinne”, skierowane do rodziców i ich małych pociech. Wystawcami
tego dnia byli: Centrum Hobbystyczne
„Faramuszka”, Centrum Gier „Pegaz”,
Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Dziecka, Fundacja „Wiatrak”, Stowarzyszenie
Na Rzecz Pomocy Dzieciom I Ich Rodzinom „Przystań”, Bydgoski Ośrodek
Rehabilitacji Terapii i Profilaktyki Uzależnień, zespół Dr Ireny Eris, Zespół
PsychoterapeutycznoSzkoleniowy
„Terapeutica”, Klub Sportowy „O.R.I.” w
Kruszynie Krajeńskim (sekcja fitness),
Księgarnia „Matras”, Fundacja „Nowe
pokolenie”, Poradnia PsychologicznoPedagogiczna „Fama”, „Piłkarskie Maluszki”, Akademia Eugeniusza, Akademia Szkraba a także CD Bucik.
W programie znalazły się gry i zabawy
dla dzieci, zajęcia z lepienia gliny, warsztaty robienia biżuterii, konkursy. Ponad-

to: występy fitness, pokazy tańca nowoczesnego, wykład na temat pedagogiki
Marii Montessori i wiele innych spotkań
dla rodziców i ich pociech.
Targi Rodzinne okazały się prawdziwym
„strzałem w dziesiątkę”, o czym świadczy liczba kilkuset uczestników. Wszy-
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scy doskonale się bawili, a ponadto rodzice mieli możliwość nauczyć się, jak w
sposób twórczy można spędzić czas ze
swoim dzieckiem. Wszyscy podkreślali
potrzebę kontynuacji tego typu spotkań.
					
Dominika Heller

UCZELNI
ŻYCIA
Z

Forum Edukacyjne Liderów
Samorządów Uczniowskich
Kolejna inicjatywna Centrum Nowoczesnej Edukacji Wyższej Szkoły
Gospodarki w Bydgoszczy nawiązuje do dobrej tradycji w województwie kujawsko-pomorskim „Szkoły
Liderów”, prowadzonej przez Jana
Hibnera z Kuratorium Oświaty,
która cieszyła się przez szereg lat
uznaniem wśród młodzieży i kadry
pedagogicznej szkół ponadgimnazjalnych.

Atutem proponowanej formy zajęć
w ramach Forum Liderów będą atrakcyjnie prowadzone zajęcia z międzyszkolną
grupą młodzieży, dzielenie się dobrymi
praktykami i kontakt ze specjalistami różnych dyscyplin z zakresu samorządności,
a także wyzwolona aktywność i kreatywność obywatelska uczestników zajęć.
Adresatami są głównie uczniowie klas
trzecich gimnazjum oraz klas pierwszych
i drugich szkół ponadgimnazjalnych, a
także nauczyciele - opiekunowie samorządów uczniowskich. Jest to jedyna i wyjątkowo atrakcyjna forma doskonalenia w
woj. kujawsko-pomorskim adresowana
jednocześnie do nauczycieli i uczniów.

w środowisku szkolnym i pozaszkolnym,
nabywanie umiejętności prowadzenia zebrań, debat, imprez, uroczystości i szkoleń, wyposażenie w tzw. „umiejętności
miękkie”, kształcenie kreatywnego myślenia i odpowiedzialności wynikającej z roli
lidera (kształtowanie etyki i tożsamości
lidera), rozwijanie samodzielnego myślenia w działaniu „samorządowca”.
Planowanie treści sesji poszczególnych
zjazdów uwzględnia: oczekiwania młodzieży, sugestie nauczycieli – opiekunów
Samorządów Uczniowskich (SU), propozycje nowości literatury psychologicznej
i pedagogicznej, wyniki badań sondażowych oraz obserwacje życia szkolnego
i społecznego, oczekiwania i potrzeby
rynku pracy i rozwoju lokalnej demokracji,
dzielenie się doświadczeniem samorządowym przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

Podstawowymi celami Forum Liderów
jest: kreowanie zachowań sprzyjających
rozwijaniu demokracji, doskonalenie
umiejętności interpersonalnych w różnych relacjach społecznych, korzystanie
z aktów prawnych w państwie demokratycznym, inspirowanie liderów do działań

Program Forum Liderów zawiera bogatą
tematykę: blok samorządności i edukacji
obywatelskiej, blok komunikacji społecznej, blok negocjacyjny, blok asertywny,
blok zajęć związanych z diagnozowaniem
potrzeb środowiska, blok zajęć poświęcony organizacji pracy z grupą, blok zajęć

Uczestnicy pierwszej sesji Forum podczas zwiedzania Muzeum Fotografii WSG

Zajęcia w ramach Forum Liderów odbywać się będą w trzech etapach: I - cztery
jednodniowe sesje w ciągu roku szkolnego, realizowane na terenie naszej Uczelni
(2 razy w semestrze), II - dwa spotkania
3-dniowe (weekendowe) w ciągu roku
szkolnego (1 raz w semestrze), III - tygodniowe wakacyjne warsztaty. Absolwent
Forum Liderów otrzyma stosowny certyfikat.

Spodziewane efekty Forum Liderów to:
aktywny udział młodzieży w życiu społecznym szkoły i środowiska lokalnego,
wzajemne wsparcie, współdziałanie,
współodpowiedzialność za losy jednostek
i grupy, wzrost aktywności uczestników
zajęć w strukturach samorządowych,
szacunek i partnerstwo zachowań między
młodzieżą a dorosłymi, przygotowanie do
uczestnictwa społeczności uczniowskiej
w tworzeniu i rozwijaniu zachowań prospołecznych, umiejętne dokonywanie samokontroli, samooceny, samodyscypliny,
twórcze korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych osób.
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poświęcony pracy metodą projektu i twórczemu rozwiązaniu problemów, blok zajęć poświęconych tożsamości lidera.
Między sesjami liderzy podejmują proponowane zadania tematycznie związane z
zrealizowaną, bądź planowaną sesją i kolejnym spotkaniem. Powierzone zadanie
będzie pewną formą przygotowania się
do kolejnych zajęć (np. projektu, zorganizowania spotkania z sejmikiem samorządowym, imprezy tematycznej itp.)
Równolegle z pierwszym etapem odbywa
się moduł dla opiekunów samorządów
uczniowskich m.in. na temat roli i zadań
opiekuna samorządu szkolnego, budowania aktywnego zespołu samorządu
szkolnego, rozwiązywania konfliktów w
szkole z udziałem przedstawicieli SU,
pozyskiwania środków na działania samorządu, przeciwdziałania rutynie i wypaleniu w pracy z samorządem szkolnym,
pracy nad kreowaniem liderów młodzieżowych, współpracy opiekuna z dyrekcją,
radą pedagogiczną, radą rodziców oraz
jednostkami samorządu terytorialnego,
planowania pracy samorządu szkolnego i
sposoby rozwijania samorządności w klasach szkolnych.
W lutym 2011 w WSG w Bydgoszczy
odbyła się pierwsza sesja Forum Liderów Samorządów Uczniowskich, w której
uczestniczyło blisko 70 osób. Uczestnicy otrzymali z rąk Kanclerza WSG,
doc. Krzysztofa Sikory indeksy Forum
oraz wzięli udział w zajęciach: „Doskonalenia umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej”, które poprowadził dr
Remigiusz Koc. Zajęcia „Metody i techniki pracy z grupą” poprowadziła Maria
M. Szwarc-Gajewska, „Jak pozyskiwać
młodzież i nauczycieli do idei samorządności w zakresie edukacji obywatelskiej?
Szanse i zagrożenia” –Jan Hibner, „Brak
dialogu edukacyjnego a zachowania
agresywne młodzieży” – dr Alicja Kozubska. Kolejne zjazdy Forum Liderów odbędą się w kwietniu i czerwcu 2011 r.
Przemysław Ziółkowski

CHWILA DLA CIEBIE
Przy Bibliotece Głównej WSG działa
Studenckie Koło Literackie, zrzeszające
studentów, którym szczególnie bliska
jest literatura piękna, również tworzona
przez nich samych. Za cel przyjęli popularyzację czytelnictwa poprzez organizowanie wystaw, wieczorów literackich,
w tym spotkań autorskich z obiecującymi poetami i prozaikami, współpracę
ze stowarzyszeniami artystycznymi regionu, wymianę doświadczeń z kołami
artystycznymi innych uczelni itp.
Kołem opiekuje się Monika Grzybowska, prezesem jest Agnieszka Żygowska, wiceprezesem – Sylwia Zajdlewicz,
a skarbnikiem – Amadeusz Drąg.

Otworzę oczy i zobaczę Ciebie
- marzenie
wtulę się w Twoje ramiona
- pragnienie
Jesteś moim stróżem
staniesz za mną murem
obronisz, przytulisz, pocałujesz,
bukietem róż i pocałunków obdarujesz.



„Najciekawsze
portrety kobiet
w literaturze”
W ramach projektu „Otwieramy się na
sztukę wokół nas”, współfinansowanego
przez Urząd Miasta Bydgoszczy w APK
odbyło się spotkanie literackie zatytułowane „Najciekawsze portrety kobiet w
literaturze”. Było to jednocześnie pierwsze spotkanie Studenckiego Koła Literackiego WSG.
- Chcieliśmy, aby było to spotkanie o kobietach dla kobiet, ale również dla mężczyzn – mówi Monika Grzybowska, opiekunka Koła. – Poszliśmy tropem Janiny
Gałczyńskiej z wiersza „Dzień Kobiet.” I
doszliśmy do wniosku, że nie tylko dzień
8 marca jest dniem dla kobiet.

W obecnym numerze „Kuriera Uczelnianego” inaugurujemy stałą rubrykę
„Chwila dla ciebie”, którą wypełni twórczość naszych studentów. Na początek
posłuchajmy poezji…

Do udziału w spotkaniu zaproszenie
przyjęli: Beata Korzeniowska, dziennikarka Radia „Złote Przeboje”, Łukasz
Gajdzis, aktor Teatru Polskiego w Bydgoszczy, Robert Kużdowicz, poeta, pisarz, członek Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury Klubu Poetów
"Arkona" w Bydgoszczy; dr Maria Dubiella-Pubanc, dyrektor Biblioteki Głównej WSG. Muzyczną oprawę zapewnili:
Katarzyna Recka, uczennica XIII LO w
Bydgoszczy, Amadeusz Drąg, student
WSG, członek Zespołu Pieśni i Tańca
Ziemi Bydgoskiej orazTeatr Studni z
MDK nr 2 w Bydgoszczy.

Sylwia Zajdlewicz
III rok socjologii
Wiosna..i ja.
Gdy wiosną budzę się ja wraz ze mną moje
marzenia
Gdy wiosną budzę się ja wraz ze mną moje
wspomnienia
Gdy wiosną budzę się ja wraz ze mną moje
pragnienia
Gdy wiosną budzę się ja coś we mnie się
zmienia
I chciałabym nie mieć nic do stracenia aby to
wszystko doprowadzić do
spełnienia.

Spotkanie podzielone zostało na trzy
części, pierwsza była autorską interpretacją utworów o kobietach przez znane
osoby ze świata kultury. W drugiej części
zaprezentowali swoją twórczość młodzi
poeci, członkowie Studenckiego Koła Literackiego, natomiast trzecia przeniosła
zebranych w świat prozy Agaty Christie.

Lato...i ja
Latem po pobudce ja odżywam
Latem po pobudce ja wypoczywam
Latem po pobudce ja się zmieniam
I krok po kroczku ostrożnie co zaplanuję
spełniam
Jesień... i ja
Za to jesienią ja wytężam słuch
Za to jesienią ja wytężam wzrok
Za to jesienią ja wytężam wszystkie zmysły
Aby moje marzenia nie prysły

Etiuda „Awantura w Chiogii” w wykonaniu Teatru Studni w reżyserii Justyny Superczyńskiej rozpoczęła korowód barwnych kobiecych postaci – z „Portretem
kobiety” Wisławy Szymborskiej, „A że
Pan Bóg ją stworzył…” i „Wszystko” Juliana Tuwima, „Bereniką”, Joanną d’Arc”,
„Ofelią” i „Janis Joplin” Roberta Kużdowicza, „Kobieta jest jak nagła na pustyni
burza” nieznanego autora, „Wiosna i ja”
Sylwii Zajdlewicz, „Uczynić nieśmiertelnym” Pauliny Kominiak, „Skrywam się
w świat fantazji” Amadeusza Drąga,
„Kochać kobiety” Agnieszki Żygowskiej.
Plejadę kobiecych portretów zamknęła
etiuda „Żołnierz królowej Madagaskaru”,
a nastroju dopełniły piosenki „To nie ja”
Edyty Górniak w wykonaniu Amadeusza
Drąga oraz „Supermanka” Kayah i „Antidotum” Kasi Kowalskiej w interpretacji
Katarzyny Reckiej.

Zima... i ja
Zimą ja się smucę
Zimą ja się nudzę
Zimą ja śpię
I wiosną się znów obudzę.


Agnieszka Żygowska
I rok turystyki i rekreacji
„Pocałunki i róże”
Otworzę oczy i zobaczę Ciebie
- marzenie
wtulę się w Twoje ramiona
- pragnienie
Tyle w głowie snów
pięknymi słowami mów
chce ich słuchać każdej nocy
zła moc już mi nie doskoczy.
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Eko kobieta na śmieci narzeka
Ma dwie ręce, nogi, kształtne kobiece ciało, w rękach trzyma torebki z kosmetykami.
Jest w pełni kobietą i to nietuzinkową. Damska postać wykonana z pudełek po kosmetykach stanęła w bydgoskim Amfiteatrze podczas happeningu Wyższej Szkoły
Gospodarki zachęcającego do segregacji śmieci.

SKNP ciągle w akcji!
Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości stale powiększa swoje szeregi,
licząc obecnie 60 członków. Wzrasta też
liczba sekcji tematycznych, w których studenci rozwijają swoje zainteresowania.
Powstały sekcje: logistyka i transport,
fundusze UE, finanse przedsiębiorstw,
produkcja przemysłowa. Studenci biorą udział w Malborskich Targach Pracy,
promują naszą Uczelnię podczas Dni
Otwartych Uczelni Wyższych w Malborku, współpracują z Lokalnym Okienkiem
Przedsiębiorczości przy Urzędzie Miasta.

Dziesiątki pustych opakowań po kremach, maściach, perfumach. Czyli wszystko
to, co służy kobiecemu pięknu, tym razem posłużyło powstaniu samej kobiety. – Ta
postać to symbol tego, ile zużywamy pudełek, ale też ile wcieramy w siebie kosmetyków. Dzięki nim stajemy się piękniejsze, a świat coraz brzydszy, bo produkujemy
wielką ilość odpadów – mówi Emilia Kubik, sekretarz Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej WSG, która zbudowała postać kobiety.
Ekologiczna kobieta to nie jedyna atrakcja happeningu. Przy Mostowej pojawiły się
tajemnicze potWORKI, czyli grupa studentów WSG w żółtych, zielonych i niebieskich… workach do segregacji śmieci. Rozdawali worki bydgoszczanom, zachęcając ich do segregacji śmieci. Większość mieszkańców chętnie je odbierała, zdarzały
się jednak osoby, które otwarcie się przyznawały, że śmieci nie segregują.
Happening był częścią kampanii społecznej pt. „Śmieciobranie – śmieci sortowanie”, współfinansowanej przez Fundację Nasza Ziemia z Zielonego Grantu Henkla.
Patronem medialnym jest tygodnik City Bydgoszcz.
Małgorzata Dysarz-Lewińska

Priorytetem SKNP jest współpraca z
przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Niedawno nawiązane zostały kontakty z
Przedsiębiorstwem Produkcyjnym „Dawid” Sp. z o.o. w Sztumie. Zaplanowano
już wyjazd członków Koła do Przedsiębiorstwa w celu zapoznania się z linią
produkcyjną, która działa 24h/dobę, spotkanie z pracownikami oraz zarządem
Spółki, jak również udział w prezentacji
projektów nowych wyrobów. Dzięki temu
studenci mają możliwość poznania praktycznego funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku lokalnym i tym samym doskonalenia umiejętności nabytych
podczas zajęć.
Studenci Wydziału Zarządzania i Inżynierii
Produkcji w Malborku to również praktycy
pracujący w takich zakładach jak JABIL
Kwidzyn, Flextronics Tczew, Gemalto Sp.
z o.o. Tczew, Pemal S.A. Malbork. SKNP
organizuje spotkania na Wydziale, podczas których studenci praktycy prezentują
przedsiębiorstwa, w których pracują - linie
technologiczne, zakres produkcji, metody
planowania procesów oraz zakupy.
Koło daje się poznać także w ośrodkach
uczelnianych w Polsce. Niedawno, na zaproszenie Studenckiego Koła Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Administracji
Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku gościliśmy na Ogólnopolskiej
Konferencji Studenckich Kół Naukowych
– Biznes dla studenta i Student dla biznesu. Ponadto pracownicy Zakładu Inwestycji i Nieruchomości oraz członkowie Koła
Naukowego Ekonomiki Budownictwa i
Nieruchomości zaprosili nas na III Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukową "Problemy ekonomii i zarządzania" w
Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w
Krakowie.
Tomasz Kozłowski
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zobaczą nas od tej ludzkiej strony.
- Co wyniosłem z dzisiejszych warsztatów? Chłodne spojrzenie na realizację
kampanii. Liczy się szczytna idea, ale także wiedza, umiejętności i dobre podejście
– mówi jeden z uczestników.

BYDGOSZCZ
– JAK JĄ WYPROMOWAĆ?

Jeden tak

PRawdziwy
dzień

Co się stanie, gdy w jednym miejscu
zgromadzimy dziennikarzy, naukowców,
samorządowców, urzędników, przedstawicieli organizacji pozarządowych i biznesmenów? Public Relations, czyli PR
Day w Bydgoszczy. P – bo stawiamy na
profesjonalizm, R, jak relacje z ludźmi,
które są dla nas najważniejsze.
5 maja z Public Relations w WSG kojarzyło się dosłownie wszystko. Rozmawialiśmy PRzy kawie, omawialiśmy PRoblemy kontaktów z PRasą, PRomocji miasta
i PRzygotowania kampanii społecznych.
Bawiliśmy się PRzy tym rewelacyjnie.
- Czy wiecie państwo, że jest aż dwa tysiące definicji Public Relations? – tak,
razem z Szymonem Sikorskim, prezesem
Polskiego Stowarzyszenia Public Relations i Krzysztofem Sikorą, kanclerzem
WSG, powitała gości Małgorzata Dysarz-Lewińska, kierowniczka Pracowni Public

Relations i Marketingu, organizatorka
konferencji.
Tajniki tych definicji objaśnił gościom dr
Dariusz Tworzydło z Uniwersytetu Wrocławskiego, który opowiedział także, jak
sprawdzać efekty PR-owskiej działalności.
Bo przecież efekt się liczy, ale ważna jest
również droga, która prowadzi do celu.
Był wykład, były i warsztaty tematyczne. Nasi goście słuchali i debatowali. O
czym? Jak robić kampanie społeczne, nie
wydając ani grosza, jak współpracować
z dziennikarzami, żeby o nas pisali i w
końcu, co zrobić, żeby o Bydgoszczy było
głośno nie tylko z powodu zdemolowanego stadionu.

KAMPANIE BEZ PORTFELA
- Można mieć 70 milionów dolarów i wyrzucić je w błoto, gdy nasze działania nie
przyniosą efektów. Żeby zrobić dobrą
kampanię nie trzeba dużych pieniędzy.
Nie rozmach, a skutek się liczy - uczy
Małgorzata Dysarz-Lewińska.
Każdy PR-owiec wie, że kampanie społeczne to świetne narzędzie w rękach firmy. Bo i gazety będą o nas pisały, i ludzie

Kraków – uwodzi
Poznań – wie, jak
Wrocław – zachęca do spotkań
Gdynia – przyciąga
Łódź – kreuje
Bydgoszcz?
- Powinniśmy postawić na sport, bo najłatwiej go sprzedać – mówi Zdzisław Szubski kajakarz i były trener.
- Miasto jest lubiane, kiedy ludzie mają
pracę i godziwe zarobki. Biznes może im
to zapewnić – proponuje Anna Kowalska,
dyrektorka Hotelu „Pod Orłem”.
Dyskusja o Bydgoszczy była gorąca i pełna pomysłów. Bydgoszczanie rodowici i
z odzysku, przyszywani, ale już swoi, bo
kochają to miasto. Urzędnicy, ludzie promocji, biznesmeni – każdy miał jakiś pomysł na markę naszego miasta.

RADA NA REDAKTORA
Za szklanymi drzwiami Muzeum Fotografii redaktorzy z TVP Bydgoszcz, Radia
PiK, Expresu Bydgoskiego i Gazety Pomorskiej zdradzali gościom, jak informować dziennikarzy, żeby o nich pisali. – Nie
używajcie specjalistycznego języka. Przeczytajcie swój tekst i zastanówcie się, czy
zainteresowałby was. Piszecie dla ludzi,
nie dla specjalistów.
A potem kamery poszły w ruch. Pierwsza
próba obycia ze sprzętem, a właściwie
przed nim. Ofiarą była studentka WSG,
która miała sobie wyobrazić, że przechadza się po muzeum i natyka się na
dziennikarza telewizyjnego. No tak, tylko
jak zachować się przed obiektywem? –
Naturalnie, być sobą. Kamera jednak nie
lubi zbytniego ruchu, jaskrawych kolorów
i kratek na ubraniu – uczy Joanna Sikora,
dziennikarka TVP Bydgoszcz.

PR EVENING
Ostatni klaps, zgasły światła. Pierwszy
PR Day w Bydgoszczy okazał się festiwalem nowych idei, nauki, koleżeńskiej pomocy i wymiany doświadczeń. Wspaniali
goście, wspaniali słuchacze.
Minął stres (bo czy wystarczy dla wszystkich miejsc? czy pogoda gości nie odstraszy?). – PR-owcy nigdy nie mogą pokazywać, jak ciężko pracowali i jak bardzo się
denerwowali – radziła jeszcze na koniec
Małgorzata Dysarz-Lewińska mniej doświadczonym kolegom.
Agnieszka Obaid
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spotkaniach ze studentami, co pozwala nam rozwijać komunikatywność oraz
pozytywnie wpływa na naszą wiedzę o
świecie, gdyż możemy wymieniać się
doświadczeniami i poglądami oraz poznawać zwyczaje kulturowe obu państw.
Tuż przed weekendem odbywają się
spotkania seminaryjne z profesorami
oraz doktorantami Wydziału Fizycznego,
na których przedstawiane są nowe pomysły na dalszy rozwój uczelni. Najciekawszym punktem owych spotkań jest
przedstawienie problemów i dyskusja
nad ich rozwiązaniem. Po zakończeniu
zazwyczaj odbywa się prezentacja wyników samodzielnych badań jednego z
pracowników Instytutu.

Erasmusowe praktyki w Darmstadt
Jako studenci trzeciego roku Informatyki
Wydziału Technologicznego specjalności
„teleinformatyka” skorzystaliśmy z programu ERASMUS, który umożliwił nam
trzymiesięczny pobyt na praktykach zawodowych na Technische Universitaet
w Darmstadt w Niemczech. A wszystko
to dzięki dr. Włodzimierzowi Masierakowi, który przez cały czas wspierał nas w
rozwijaniu naszych zainteresowań, związanych z elektroniką i programowaniem.
Wydaje się, że największymi problemami dla studenta mogą okazać się wszelkie formalności związane z wyjazdem
za granicę. Nic bardziej mylnego. Nasze Biuro Praktyk Zawodowych WSG
ma świetną kadrę kompetentnych pracowników, którzy przygotowali dla nas
wszystkie niezbędne dokumenty w języku ojczystym oraz angielskim. Przed
przystąpieniem do programu ERASMUS
przeszliśmy wstępną rozmowę kwalifikacyjną, która miała na celu sprawdzenie
naszej znajomości języka. Wcześniej
językiem angielskim posługiwaliśmy się
jedynie w formie pisemnej, w Darmstadt
dzięki częstym konwersacjom z wykładowcami i pracownikami Wydziału Fizycznego coraz bardziej go
rozwijamy.

dzielony na dwa kampusy - w centrum
miasta i w jego południowo-zachodniej
części. Budynki zaprojektowano w sposób umożliwiający dobrą wewnętrzną
komunikację. Dodatkowym walorem są
otaczające je zabytki, które nadają całości niezwykły charakter.
Celem naszych praktyk w Darmstadt jest
zbudowanie odbiornika, niezbędnego
do funkcjonowania spektrometru, który
można zobaczyć w Laboratorium Zakładu Fizyki i Badań Materiałowych WSG.
Projekt jest bardzo pracochłonny, więc
podzieliliśmy między sobą zajęcia tak,
abyśmy mogli się jak najwięcej w tym
czasie nauczyć i po powrocie podzielić
się z kolegami naszymi doświadczeniami. Wiedza i umiejętności, które tutaj
zdobywamy, będą pomocne przy pisaniu
pracy inżynierskiej.
Na zdjęciach możecie zobaczyć jedne
z wielu laboratorium uniwersytetu, w których pisze programy i wykonuje eksperymenty w środowisku Python, w oparciu
o system Damaris. Robert zajmuje się
głównie sprzętową stroną analogowego
odbiornika do spektrometru.
W każdy czwartek uczestniczymy w

Nie spodziewaliśmy się tak
miłego przyjęcia ze strony władz uczelni oraz gospodarza domu, u którego
wynajmujemy mieszkanie.
Jesteśmy wręcz oczarowani
gościnnością i uprzejmością
ludzi, których spotykamy na
co dzień. Nigdy też nie odmówiono nam pomocy, gdy
jej potrzebowaliśmy.

W czasie wolnym od zajęć korzystamy z
możliwości ruchu na świeżym powietrzu,
co pozwala nam również utrzymać dobrą
kondycję. W każdy poniedziałek jeździmy wraz z właścicielem wynajmowanego
przez nas mieszkania na uniwersytecki stadion, gdzie gramy w piłkę nożną
z osobami w różnym wieku. Najstarszy
zawodnik ma 72 lata i musimy przyznać,
że mimo tej różnicy wcale nie jest gorszy od nas. Mieliśmy także przyjemność
oglądania modelu helikoptera w akcji,
który zademonstrował nam w parku nasz
nowy kolega Stefan.
Jednym z ciekawszych wydarzeń był
festyn karnawałowy, który wieńczy Rosenmontag, czyli Różany Poniedziałek,
będący dniem wolnym od pracy. Ulicami
Darmstadt przechodziły tradycyjne karnawałowe pochody fantazyjnie poprzebieranych mieszkańców miasta, a w tle
przez cały czas rozbrzmiewała muzyka.
Uczestnicy parady rozrzucali wokół słodycze, z czego najbardziej zadowoleni byli najmłodsi widzowie. W tym dniu
wszyscy byli dla siebie niezwykle mili i
serdeczni, wszyscy się świetnie bawili.
Od naszego przyjazdu do Darmstadt
minął już ponad miesiąc i bez zastanowienia możemy stwierdzić, że pobyt
tutaj w znaczący sposób zmienił nasze
życie. Dostaliśmy niecodzienną szansę
na rozwijanie naszych zainteresowań
oraz na naukę praktycznych rozwiązań
technologicznych, które w
przyszłości będziemy mogli wykorzystać do poszerzenia Laboratorium Fizyki
i Badań Materiałowych w
Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
Korzystając z okazji, chcemy również zachęcić Was,
Drodzy Koledzy, do studiowania oraz odbywania praktyk za granicą, gdyż jest to
zarówno ciekawa przygoda
jak i niepowtarzalna szansa
na podniesienie własnych
kwalifikacji.

Uniwersytet, na którym
znajdują się między innymi:
Wydział Fizyki Jądrowej,
Wydział Informatyki oraz
Wydział Optyki, jest po-

Robert Kopczyński
i Łukasz Kaszubowski
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An insight into the life of an Erasmus student
at the University of Economy in Bydgoszcz
written by Laura Cherdron
Within this report I am going to write about
perception and experiences concerning Poland, Bydgoszcz and the University which
occurred during my stay as an exchange
student. Studying Political Sciences and
Economics at the Johann Wolfgang Goethe – University in Frankfurt / Main, Germany I stayed at the WSG last year.

LIVING IN POLAND
When I first arrived in Poland I did not know
much about this country. All my knowledge
was gathered together from books and stories. Hence the image of Polish mentality
and countryside, beside the familiar stereotypes, was very blurry. However, I could not
wait to get to know this country since my family has roots in western Poland and I had
not been to mid-eastern countries before.
Today I think I have gotten a big insight into
Polish culture which really fascinates me.
This impression is based on different experiences. The biggest influence is granted
to people I have met so far who, most of
the time, have been outstandingly friendly,
helpful and hospitable. It is really great to
experience the openness and interest you
can get towards yourself once you are open
and friendly approaching Polish people.
Taking the language into consideration,
it has been nice to experience that even
with little knowledge people you address
always try to understand and help you and
are almost enthusiastic that you are trying to speak their mother tongue. You can
easily get help and support by just trying to
talk and people will immediately show you
respect, interest and talk to you as if you
were fluent in Polish.
During the time I visited some of the major cities in Poland, and the more I saw the
more it got to my attention that between
eastern and western Poland you still have
a major difference based on the historical
division and occupation of the country by
the Prussians and Russians. This means
that the further you go into the east the less
developed and rebuild the regions are. It is
still a very big problem, I think, and more
and more people are moving to the bigger
cities in the western part.
What goes in line with this impression is
the idea that especially young people are
not much involved in social or political initiatives starting with not being interested
in those issues at all. This has been really hard to observe as I am used to being
engaged in social and political projects in
order to change existing grievances. In my
opinion especially the younger generations
have to step in for things they believe in
and not just accept everything but try to
see what you may change within your

environment. This culture of just taking existing perceptions as unchangeable really
annoyed me.

STUDYING AT THE UNIVERSITY
OF ECONOMY
Upon arriving at the University I was highly
surprised how warmly welcomed we were
as Erasmus students. It was from the very
beginning that there was a very personal relation, especially between the staff of the International Office and us Erasmus students.
Coming from a big university where you are
completely responsible for setting up your
studies and the organization, it was very
surprising for me to have people that take
care about you in order for you to have satisfying studies and moreover, are concerned about your personal feelings whether
you are comfortable with your stay and so
on. That individual interest was a totally new
approach to me and of course very nice.
The university facilities and equipment
is very modern and of a high quality. We
were accommodated in guest rooms right
at the campus of the university which was
very convenient in terms of getting to our
lectures fast. But also the localization of
the university close to the city center, within short walking distance, made it very
easy for us to reach most of the important
places and attractions.
The studies themselves were interesting
because of the fact of attending classes
with local Polish students and also having
lectures within a new field of study. Furthermore, the very personal contact with
professors was a great experience as they
would often ask us students how we were
and whether we would need some help or
anything else. In Germany you rarely find
such personal approaches towards the relationship between a teacher and student
what I have experienced so far. The lectures were interesting and taught with different methods. Holding presentations as well
as writing exams were normal daily tasks.
What really surprised me was the difference concerning the level of teaching meaning the required quantity and in-depth of
knowledge was sometimes much less in
comparison to my home university.
Apart from the regular course of my studies
the university offered us to take part in different international workshops and courses.
The first one was the “Entrepreneur cup” in
which several international teams stood in
competition with each other to build up their own business concept within the shampoo industry. During one week our group
consisting of four Erasmus students had
to come up with a creative and efficient
idea which we needed to set up through
substantial financial calculations and a bu25

siness plan. The second and for me one of
the highlights of my stay was the participation in “PIM” (Promoting Intercultural Management for working life in the Baltic sea
region) which was a two week intensive
course taking place for one week in Tleń
and the second in Bydgoszcz at the WSG.
This time was really intensive, a group
of 40 people coming from 6 different countries working and living together during
the whole time was just great. We learned
through group work and lectures a lot about intercultural communication and a final
practice work taught us to adapt those theories to reality.
In general, it was easy to participate in those kind of courses and activities beyond
the normal daily life of study. Through the
openness and ease with which our professors were supervising those activities it was
never a problem to miss some of the classes or postpone an upcoming presentation.
Within my home university this attitude would have been a major problem in terms of
passing subjects.
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Puchar Prezydenta Unii

Akademickiej w narciarstwie
Podczas odbywającego się w Szczawnicy obozu Unii Akademickiej, na stoku
Palenica/Szafranówka rozegrane zostały
zawody w dwóch konkurencjach alpejskich: slalom gigant i slalom specjalny. W
punktacji za kombinacje alpejską nasza
reprezentacja w składzie: Filip Wiśniewski, Jakub Bieszke oraz Alex Frejgant zajęli odpowiednio 2,3 i 14 miejsce.

10 lat AZS WSG
W Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej
odbyła uroczysta Gala Sportu z okazji
10-lecia Akademickiego Związku Sportowego w Wyższej Szkole Gospodarki.
Powstanie klubu było wyrazem dążenia
środowiska sportowego naszej Uczelni
do upowszechniania nowego modelu studenta - wszechstronnego, wykształconego i wysportowanego.

Akademickie Mistrzostwa
Polski w Narciarstwie
W Zakopanem, na stoku Harenda odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w
Narciarstwie Alpejskim. Nasza ekipa, pod
okiem opiekuna, Macieja Mackiewicza, z
dużym entuzjazmem stanęła do rywalizacji
z wyczynowcami. Mimo trudnych warunków (trasa była bardzo oblodzona po wcześniejszych zawodach Pucharu Europy)
wywalczyła w typie uczelni niepublicznych,
zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn, 4.
miejsce. Drużynowo nasze panie wygrały
rywalizację bydgoską wyprzedzając Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy.
Reprezentacja kobiet: Monika Kochanowska, Ewelina Zawierowska, Dominika
Zielińska, Paulina Zielińska, Małgorzata
Macewicz.
Reprezentacja mężczyzn: Filip Wiśniewski, Paweł Grzybowski, Jakub Bieszke.

KOSZYKARZE KU AZS WSG
MISTRZAMI!
W rozegranym w hali Astoria finałowym
turnieju Akademickich Mistrzostw Pomorza i Kujaw koszykarze AZS WSG zajęli
1. miejsce. Podopieczni trenera Grzegorza Skiby w pokonanym polu zostawili
UKW 63:59, UTP 69:52 oraz gospodarza turnieju KPSW 73:64. Wszyscy nasi
studenci zasługują na słowa uznania, a
ostatnia wygrana, po bardzo dobrej grze,
w ocenie obserwatorów była "małą" niespodzianką.

Podwójny sukces
naszego judoki
Nasz student, Artur Pujszo zdobył tytuł
Wicemistrza Polski w wadze +100 kg
podczas tegorocznych Akademickich Mistrzostw Polski w Judo, rozgrywanych w
Opolu oraz tytuł Mistrza Polski w tej samej wadze w odbywających się we Wrocławiu Mistrzostwach Polski AZS. Jeszcze w ubiegłym roku Artur był juniorem,
więc debiut w kategorii seniorów należy
uznać za bardzo udany. Dodajmy, że podczas opolskich zawodów brązowy medal
wywalczył Waldemar Cichy, startujący w
kategorii do 81 kg. Zawodników przygotował do wyjazdu Norbert Łysiak, a prowadził trener UKW Ryszard Pujszo.

Srebro

w ergometrze wioślarskimi
oraz rekord AZS-u!
Z pucharami i medalami wróciła z odbywających się w Warszawie Akademickich
Mistrzostw Polski w Ergometrze Wioślarskim drużyna Marty Grzelczak. Nasi studenci zdobyli w klasyfikacji drużynowej
kolejno: kobiety złoto, i mężczyźni srebro.
Indywidualnie: złoty medal zdobyli: Katarzyna Wołna oraz Michał Szpakowski,
którzy dodatkowo ustanowili rekord AZS-u (2:45 min), zaś srebrny medal powędrował do Kingi Kantorskiej.

Wioślarze
ponownie mistrzami

Patryk Brzeziński, Piotr Majewski, Rafał
Wielgosz, Piotr Kwiatkowski, Paweł Zajdenc, Michał Wiliński, Jerzyn Kowalski,
Radosław Krymski, sternik Natalia Maciukiewicz została Mistrzem Polski! Złoto
w jedynce wywalczył Artur Mikołajczewski, srebro Rafał Kowalski, a brąz na
dwójce Martyna Mikołajczak wraz z Natalią Maciukiewicz. Drużynowo zajęliśmy
pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, a tym samym po raz kolejny obroniliśmy tytuł Mistrza Polski. Ekipę do zwycięstwa poprowadziła Marta Grzelczak.

Brawo dla jeźdźców
W
Kujawsko-Pomorskich
Mistrzostwach Szkół Wyższych nasi studenci
zajęli I miejsce w klasyfikacji drużynowej. Ponadto I miejsce w klasyfikacji
skoków zajął Zbigniew Szrejder, a w
klasyfikacji ujeżdżania najlepsza była
Anna Rogalska.

Sukcesy kolarzy
Kilka udanych startów mieli ostatnio nasi
kolarze. Karolina Paterka zajęła I miejsce
w Maratonie MTB, Przemysław Dana był
czwarty. W Kujawia XC Więcbork triumfowała Natalia Mitkowska, na drugim miejscu uplasował się Przemysław Dana. Karolina Paterka przyjechała jako trzecia na
metę Bike Maraton Dolsk. W Akademickich Mistrzostwach Polski w kolarstwie
górskim drużyna kobieca zajęła bardzo
dobre 5. miejsce.

Ogromnym sukcesem zakończyły się
Akademickie Mistrzostwa Polski w Wioślarstwie. Nasza ósemka w składzie:

Koszykarki na 5. miejscu
w AMP
Po udanym udziale w półfinałach Akademickich Mistrzostw Polski w Koszykówce
Kobiet podopieczne Macieja Mackiewicza
awansowały do turnieju finałowego w Kaliszu, by zająć na 16 startujących drużyn
dobre 5. miejsce.

Punkty w całym turnieju dla naszej drużyny zdobyli: Michalski Kamil 32, Grzesiński Sebastian 35, Wieloszyński Jarosław
8, Stężewski Kamil 23, Kubacki Marcin
32, Borowicz Rafał 6, Pagacz Wojciech
35, Grod Mikołaj 27, Burdacki Filip 7, Lubomski Michał 0.
26

Nasi

piłkarze

Akademickim Mistrzem Polski 2010/2011

Na początku czerwca w Błażejewku k. Poznania odbył się Turniej Finałowy Akademickim Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej,
podczas którego nasza drużyna wywalczyła pierwszy w historii Uczelni medal, w
dodatku ten najważniejszy - złoty.
W tegorocznych rozgrywkach AMP wzięło udział ponad 200 szkół wyższych z
całej Polski. Do Turnieju Finałowego
zakwalifikowało się 8 ekip z naszą jako
jedyną reprezentantką województwa kujawsko-pomorskiego. Po kolejnych zwycięstwach [piłkarze odbywali dwa mecze
dziennie w temperaturze dochodzącej
do 32 stopni C] drużyna WSG weszła do
upragnionego finału. A ten, rozgrywany z

UDANY WYSTĘP
W IV EDYCJI ALPN
Reprezentacja
piłkarska
Wyższej
Szkoły Gospodarki w Malborku może
poszczycić się udanym występem w
Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej, organizowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Stawie. Po dziewięciu kolejkach rozgrywek WSG Malbork
znalazła się w tabeli końcowej na III
miejscu. Jest to duży sukces, tym bardziej że piłkarze nie mają trenera. Sami
szlifują formę.

PWSZ Wałbrzych, od początku nie układał się po myśli naszych piłkarzy. Tracąc
bramki ze stałych fragmentów gry, schodzili na przerwę z wynikiem 0:2. Jednak
zachowali resztki wiary i sił. W samej
końcówce spotkania bramki Roberta
Sawickiego (król strzelców) i Borysa Modrackiego (kapitan zespołu) wyrównały
stan meczu. Wynik nie uległ zmianie do
końcowego gwizdka sędziego i o złotym
medalu miały decydować rzuty karne. W
tych lepsi okazali się zawodnicy WSG,
którzy pewnie trafili pięć razy, a jeden
strzał przeciwników wybronił Marcin
Piesik, który został wybrany najlepszym
bramkarzem Mistrzostw. Dodajmy, że
królem strzelców AMP został nasz za-

wodnik Robert Sawicki.
Mecz finałowy AMP był 22. spotkaniem
bez porażki (w regulaminowym czasie)
naszej reprezentacji w składzie: Borys Modracki (kpt.), Marcin Piesik (br.),
Mariusz Tatera (br.), Arkadiusz Piskorski, Robert Sawicki, Łukasz Gac, Grzegorz Brzeziński, Kamil Graczyk, Kamil
Błaszkiewicz, Radosław Kanik, Damian
Szczukowski, Piotr Szurgot, Przemysław
Mazurkiewicz, Artur Dunaj, Michał Żurowski, Krzysztof Szal, Rafał Wierzbicki,
Krzysztof Wasiak, Kamil Kala, Filip Jagielski, Radosław Matyśkiewicz, Szymon
Nowicki (trener). Wszystkim gratulujemy
sukcesu!

WSG CUP 2011
Aż 56 bramek padło podczas II Turnieju Piłki Halowej WSG Cup 2011, zorganizowanym, jak w roku ubiegłym, przez Samorząd Studencki Wydziału Zarządzania i
Inżynierii Produkcji w Malborku WSG w Bydgoszczy. W turnieju udział wzięło sześć
drużyn: Wyższa Szkoła Gospodarki Malbork (gospodarz imprezy), Wyższa Szkoła
Gospodarki Bydgoszcz, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna (GWSH), Gdański
Uniwersytet Medyczny (GUM), Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa z Gdańska
(WSTiH) i I Liceum Ogólnokształcące z Malborka (I LO).
Po pełnej emocji walce na trzecim miejscu turniej zakończyli gospodarze – WSG
Malbork, drugie miejsce przypadło gdańskiej WSTiH, a pierwsze - niepokonanej
drużynie WSG z Bydgoszczy.
Paweł Dziwosz

Udany debiut w bowlingu

Drużyna WSG Malbork: Paweł Dziwosz, Piotr Czuba,
Krzysztof Doubrawski, Jacek Świtała, Zbigniew Mulak, Maciej Jarząbek, Andrzej Skowroński, Jurek Wrona, Sławomir
Szlum, Łukasz Burda, Andrzej Gierszewski, Paweł Burda.

Za nami Mistrzostwa Polski Studentów w Bowlingu. Jako debiutanci spisaliśmy się
bardzo dobrze. Zawody były rozgrywane w 3 kategoriach: drużynowo, parami oraz
indywidualnie. W kategorii drużynowej nasza reprezentacja zajęła 5. miejsce. W
klasyfikacji par Emil Polanisz zdobył razem z Piotrem Ryglowskim srebrny puchar,
3. miejsce przypadło Mateuszowi Markuszewskiemu i Pawłowi Siedleckiemu. To
duży sukces zważywszy, że w turnieju startowało 14 par. W rozgrywkach indywidualnych Emil Polanisz zdecydowanie zajął I miejsce.
Liczymy na większe wsparcie kibiców w przyszłym roku i mamy nadzieję że będziemy mogli wystawić więcej składów. Już teraz wyciągnęliśmy wnioski i zapowiadamy
ostre treningi.
Paweł Wierzbowski
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KALENDARIUM
Dyplomatorium WSG
11 grudnia 2010
Ponad 10 tysięcy absolwentów liczy nasza Uczelnia. Podczas tegorocznego Dyplomatorium dyplomy licencjackie i magisterskie otrzymało grono 2 tysięcy osób.
Szerzej str. 8
Uznanie dla studentek i promotora
grudzień 2010

Prace magisterskie absolwentek naszej
Uczelni, Izabeli Sulimowicz i Moniki Steltmann zostały nagrodzone w IV edycji
Konkursu „Teraz Polska Promocja”. Izabela pisała na temat: „Rzeki bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego;
ich zagospodarowanie i użytkowanie turystyczne”, Monika - „Plany rozwojowe
miast o funkcji turystycznej i ich realizacja”. Promotor obydwu studentek, prof.
Janusz Sewerniak otrzymał z tej okazji
specjalne podziękowanie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.
W hołdzie Tatarkiewiczowi
17 grudnia 2010
30. rocznicę śmierci prof. Władysława Tatarkiewicza, wybitnego filozofa, historyka
filozofii i sztuki uczczono w WSG podczas
naukowego posiedzenia Instytutu Kulturoznawstwa, którego gościem specjalnym
był ks. bp prof. dr hab. Bronisław Dembowski, uczeń prof. Tatarkiewicza. Referaty wprowadzające wygłosili: dr hab.
prof. UMK i WSG Adam Grzeliński oraz
dr hab. prof. UKW I WSG Marek Siwiec.
Wieczór międzynarodowy
17 grudnia 2010
W APK odbył się międzynarodowy wieczór, poświęcony zwyczajom bożonarodzeniowym i noworocznym w różnych
krajach świata. Uczestnicy częstowali
się świątecznymi przysmakami – francuskimi (przygotowanymi przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej),
portugalskimi, rumuńskimi i litewskimi. O
tym, jak świętują Hiszpanie, opowiedziała
Anna Marchlik, mieszkająca w Sewilli absolwentka WSG. Przedstawiciele towarzystw międzynarodowych opisali świąteczne zwyczaje w Niemczech, Austrii i
Australii, a po tym, jak studenci z Ukrainy
zaśpiewali swoje kolędy, rozpoczęło się

międzynarodowe karaoke. Organizatorami wieczoru były Szkoła Języków Obcych
i Katedra Lingwistyki WSG.

Art, Fashion & Design
3 lutego 2011

Wigilijne Biesiadowanie
17 grudnia 2010
„Kocham Boże Narodzenie” – pod takim
hasłem odbywało się, zorganizowane
przez Bibliotekę Główną WSG, studentów
i uczniów Gimnazjum nr 52 w Bydgoszczy, spotkanie literacko-muzyczne.
Uczelniane Wigilie
20-21 grudnia 2010

Takie chwile na długo zapadają w pamięci: spotkaniu wszystkich pracowników
przy wigilijnym stole zawsze towarzyszą
emocje, a uroczysty nastrój potęgują
składane sobie życzenia oraz wspólnie
wykonywane kolędy. Tradycją uczelnianą
są również wigilijne spotkania z sąsiadami – mieszkańcami najbliższej okolicy.

W APK odbyła się wielka impreza poświęcona modzie i projektowaniu z udziałem
projektantów oraz producentów odzieży i
dodatków. Oprócz wykładów i warsztatów,
prowadzonych przez doświadczonych
specjalistów z branży w programie znalazła się inauguracja wystawy unikatowych
kolekcji. Wszystko to w ramach projektu
„Art, Fashion & Design” autorstwa Olgi
Nieścier, mieszkającej w Toskanii polskiej
projektantki, pracującej dla tak znanych
firm jak: Armani Collezioni, Emporio Armani, Burberry, Iceberg, Thes & Thes i
współpracującej z Polsko-Włoską Szkołą
Designu i Managementu Viamoda.
Ferienada 2011
3 lutego 2011

O prawach człowieka
21 grudnia 2010
W ramach projektu współfinansowanego
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
RP w WSG odbyło się seminarium poświęcone prawom człowieka oraz pomocy rozwojowej w Unii Europejskiej.
Geografia świata
18 stycznia 2011
Instytut Gospodarki Turystycznej i Geografii WSG był organizatorem cyklu wykładów pn. „Geografia świata”, które
wygłosił prof. dr Zdzisław Preisner, wykładowca naszej Uczelni, podróżnik, członek
elitarnego „Explorers Club”. Tematami
były: „Etiopia – w stronę Danakilu”, „Ameryka Środkowa – od Gwatemali do Panamy” i „Na wyspach Atlantyku”.

Już po raz drugi uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych spotkali się w APK na Ferienadzie, której bogaty program proponował:
głośne czytanie literatury, pokaz tańca
hip-hop, występy wokalne studentów i
uczniów, pokaz i nauka stepowania oraz
zwiedzanie APK. Organizatorami były:
Biblioteka im. Pisarzy i Poetów Regionu
Gimnazjum nr 20 oraz Jolanta Niwińska,
inicjatorka wielu akcji czytelniczych.
Festiwal Rozwoju KobiecEGO
9-12 lutego 2011

Coco Chanel w WSG
26 stycznia 2011
Była symbolem elegancji i niewyobrażalnie szczodrą, bogatą złośnicą. Jej życie
było pasmem sukcesów zawodowych i
równie wielkim pasmem niepowodzeń w
życiu prywatnym. Mowa o Coco Chanel,
pierwszej damie haute couture, której Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej
poświęciło zorganizowaną w Galerii Mistral WSG wystawę fotograficzną.
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Centrum Kształcenia Podyplomowego i
Szkoleń WSG i Świat Bab zorganizowały

Festiwal Rozwoju KobiecEGO, na który
złożyły się m. in.: wykłady na temat zdrowia, biznesu, rozwoju osobistego, zajęcia
sportowe (Nordic Walking, joga, taniec),
warsztaty malowania na szkle, filcowania,
szycia kapeluszy, pokazy mody, pokaz
fryzjerski, warsztaty fotograficzne, targi rodzinne, Zamieniada i blok zajęć dla
dzieci.
Fizyka dla smyka
10 lutego 2011

Laboratorium badawcze Zakładu Fizyki i
Badań Materiałowych WSG zorganizowało dla najmłodszych bydgoszczan zabawę
edukacyjną pt. „Fizyka dla każdego smyka”. Dzieci obserwowały m.in. jak nabija
się jajko w butelkę, jak można zamknąć
się w bańce mydlanej, dowiedziały się, co
to jest lewitacja i dlaczego samolot lata.
Dodajmy, że zainteresowanie imprezą
przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów.
Kocham to miasto
14 lutego 2011
Walentynki to dobra okazja, by przekonać
się, jak bardzo mieszkańcy Bydgoszczy
kochają swoje miasto. Pracownia Public
Relations i Marketingu w Instytucie Nauk
Społecznych WSG przygotowała happening, podczas którego wolontariusze zbierali podpisy mieszkańców pod Deklaracją
Miłości do … Miasta. O wynikach napiszemy w następnym numerze Kuriera.
Bydgoski Węzeł Wodny
17 lutego 2011
Jakie są oczekiwania bydgoszczan w
odniesieniu do Bydgoskiego Węzła Wodnego? Czy są gotowi zaangażować się w
działania związane z rozwojem i rewitalizacją terenów nadwodnych w swoim mieście? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukiwali uczestnicy dyskusji panelowej
i badań fokusowych, zorganizowanych
przez Pracownię Projektów Rewitalizacji
WSG.
Uniwersytet Rodzinny
19 lutego 2011
To jedyny w swoim rodzaju uniwersytet
– jego studenci mają 7-12 lat, uczą się
astronomii, geografii, matematyki, informatyki itp. Mają prawdziwe indeksy i
ogromny zapał do nauki. Szerzej o Uni-

wersytecie Rodzinnym WSG pisaliśmy w
numerze 36 Kuriera Uczelnianego.

szych studentów w Niemczech, Słowenii
i Hiszpanii.

Promocja przedsiębiorczości
23 lutego 2011

Eksperci o turystyce
4 marca 2011

Wydział Turystyki i Geografii oraz Wydział Społeczno-Ekonomiczny WSG zorganizowały III Konferencję Branżową pt.
„Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej oraz rozwój aplikacyjności prac
dyplomowych i naukowych”.

Siedem spotkań składa się na cykl otwartych wykładów eksperckich, poświęconych turystyce i hotelarstwu, marketingowi oraz prawu i ubezpieczeniom,
zorganizowanych przez Wydział Turystyki
i Geografii WSG. Pierwszy wykład poprowadził Zbigniew Kowal, założyciel i szef
pierwszego Convention Bureau of Poland
przy Polskiej Organizacji Turystycznej.
W kolejnych spotkaniach wzięli udział: dr
Jacek Olszewski-Strzyżowski, ekspert w
Departamencie Planowania Marketingowego Polskiej Organizacji Turystycznej,
Marta Chełkowska, prezes Pomorskiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej
i jednocześnie dyrektor Departamentu
Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim w
Gdańsku, dr Remigiusz Dróżdż, prezes
Pomorskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki w Gdańsku, Małgorzata Hudyma,
dyrektor Nordyckiego Oddziału Polskiego
Ośrodka Informacji Turystycznej w Sztokholmie.

O kulturze bydgoskiej
24 lutego 2011
„Kultura bydgoska – dziedzictwo i aspiracje” to temat kolejnej debaty czwartkowej,
zorganizowanej przez naszą Uczelnię
z udziałem Wacława Kuczmy, Henryka
Martenki i Zdzisława Prussa. Moderatorem debaty był dr Grzegorz Kaczmarek.
Konferencja TSL
28 lutego 2011
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, Instytut Ekonomiczny oraz Katedra Transportu, Spedycji i
Logistyki WSG w partnerstwie z Akademią Transportu zorganizowały w ramach
projektu „Przedsiębiorczość akademicka
– skuteczny transfer wiedzy” konferencję branżową na temat: „Wpływ kryzysu
gospodarczego lat 2007-2009 i polityki
transportowej UE na funkcjonowanie sektora TSL w województwie kujawsko-pomorskim”.

Solidarność w Regionie Bydgoskim
11 marca 2011

Olimpiada Ekonomiczna
28 lutego 2011
Po raz kolejny nasza Uczelnia była organizatorem etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, odbywającej
się pod patronatem honorowym prezesa
NBP, prof. dr. hab. Marka Belki.
Erasmusi WSG
3 marca 2011
Prezentacja Programu LLP-Erasmus, relacje studentów i pracowników z pobytu
na zagranicznych uczelniach oraz projekcja filmu „Smak życia”, opowiadającego
o życiu stypendystów Erasmusa – tak
przebiegało spotkanie, w którym wzięli
udział obecni i potencjalni Erasmusi naszej Uczelni. Dodatkową atrakcją była
wystawa zdjęć wykonanych przez na29

W 30. rocznicę „prowokacji bydgoskiej”
na naszej Uczelni zorganizowana została wystawa IPN pn. „Dekada przełomu.
NSZZ Solidarność w Regionie Bydgoskim”. W jej inauguracji wziął udział Jan
Rulewski, polityk i związkowiec, poseł na
Sejm i senator, który w latach 1980-81, a
potem od 1990 roku był przewodniczącym NSZZ Solidarność Regionu Bydgoskiego.
Dzieci a wirtualny świat
18 marca 2011
Zakład Nauk o Rodzinie WSG oraz Fundacja Czyste Serca zorganizowały konfe-

rencję metodyczną „Dzieci i młodzież w
wirtualnym świecie. Zagrożenia i szanse”.
Bydgoszcz – Toruń
24 marca 2011

Centrum Kultury Medialnej i Instytut Kulturoznawstwa WSG, Zakład Teorii i Filozofii Komunikacji UAM oraz Instytut
Filozofii UMK były organizatorami konferencji „Komunikacja w kulturze – kultura
w komunikacji. Pomiędzy filozoficzno-kulturową teorią a praktyką rzeczywistości
komunikacji”. Spotkanie miało charakter
interdyscyplinarny, łączący kulturoznawstwo, filozofię kultury, politologię i medioznawstwo.
III Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej
12-14 kwietnia 2011

Prezydenci Bydgoszczy – Rafał Bruski i
Torunia – Michał Zaleski wzięli udział w
debacie czwartkowej „Bydgoszcz – Toruń, razem czy osobno”. Szerzej str. 6
Uniwersytet III Wieku w Fordonie
25 marca 2011
Ze względu na duże zainteresowanie
Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy
WSG w Bydgoszczy Uczelnia postanowiła otworzyć filię przy Fundacji „Wiatrak”
w dzielnicy Fordon. Naukę rozpoczęło 50
słuchaczy, którzy będą spotykali się raz
w miesiącu na wykładach z dziedziny literatury, geografii, psychologii itp. Wykład
inauguracyjny nt. „Stereotyp Polaka i Rosjanina w świadomości polskiej i rosyjskiej” wygłosił prof. dr hab. Walenty Piłat.
Czarujący świat Ukrainy
5 kwietnia 2011

Pod honorowym patronatem Ministra
Sportu i Turystyki w Kołobrzegu odbył się
finał III Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej,
zorganizowanej przez naszą Uczelnię,
Polską Izbę Hotelarstwa oraz Zespół
Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu. W ostatnim etapie wzięło udział
40 uczniów szkół hotelarskich z całej Polski. Zwycięzcy: Tomasz Kałuża z Katowic,
Angela Mruk z Jeleniej Góry i Radosław
Bolesta z Katowic otrzymali indeksy na
kierunek „turystyka i rekreacja” naszej
Uczelni. Głównym sponsorem Olimpiady
była firma PPUH VOIGT sp. z o.o.
Uniwersytet III Wieku w Wąbrzeźnie
14 kwietnia 2011
W Domu Kultury w Wąbrzeźnie odbyła się
inauguracja roku akademickiego 2011 w
nowo powstałej filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG. Wzięło w niej udział 60
słuchaczy. Wykład inauguracyjny wygłosił
kanclerz WSG, doc. Krzysztof Sikora.
O energii zrównoważonej
14 kwietnia 2011

Rodzinie oraz Biuro Karier WSG zaprosiły
nas na konferencję branżową, zrealizowaną w ramach projektu „Przedsiębiorczość
akademicka – skuteczny transfer wiedzy
3”, adresowaną do pedagogów. Uczestnicy dowiedzieli się, jak pozyskiwać fundusze na otwarcie własnego przedszkola
i jak nim zarządzać. Poznali ponadto nowatorskie metody wychowawcze.
Malborska Akademia Rozwoju
15 kwietnia 2011
„Podstawy księgowości i rachunkowości
w przedsiębiorstwie” to temat warsztatów,
zorganizowanych przez WSG oraz Urząd
Miasta Malborka w ramach Malborskiej
Akademii Rozwoju. Podczas cyklicznych
spotkań uczestnicy zdobywają wiedzę w
zakresie: pozyskiwania środków unijnych,
prawidłowego sporządzania biznesplanów, rozliczania projektów unijnych oraz
negocjacji w biznesie.
Projekty współpracy międzynarodowej
18 kwietnia 2011
Założeniom Programu Kultura 2007-2013
oraz projektom współpracy międzynarodowej poświęcone było szkolenie, zorganizowane na naszej Uczelni przez Punkt
Kontaktowy ds. Kultury oraz Punkt Informacyjny KE Europe Direct – Bydgoszcz
przy WSG.
Kościoły świata
28 kwietnia 2011
Z okazji beatyfikacji Jana Pawła II Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej O/
Bydgoszcz przygotowało w Galerii Mistral
WSG wystawę fotograficzną ponad 100
katedr i kościołów świata, budzących do
dziś podziw dla ich wspaniałej architektury i będących świadkami naszej historii.
PR Day w Bydgoszczy
5 maja 2011

Ponad 100 studentów z Ukrainy liczy nasza Uczelnia. Młodzi, aktywni ludzie zorganizowali w APK wieczór „Poznaj czarujący
świat Ukrainy”, na który złożyły się koncert
muzyki ukraińskiej oraz degustacja tradycyjnych potraw kuchni ukraińskiej.
Konferencja kulturoznawcza
8 kwietnia 2011

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii na naszej Uczelni odbyło się seminarium nt. „Wymagania dla
systemów zarządzania środowiskowego
ISO 14000 oraz EMAS dla firm”, zorganizowane przez Punkt Informacyjny KE Europe Direct – Bydgoszcz przy WSG oraz
Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Przedsiębiorczość akademicka
pedagogów
15 kwietnia 2011
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne O/
Bydgoszcz, Katedra Pedagogiki i Nauk o
30

Było to pierwsze święto Public Relations w
Bydgoszczy, adresowane do szerokiej publiczności – instytucji społecznych, szkół,
samorządów, NGO itp. Szerzej str. 23
12. Święto WSG
5 maja 2011
Tym razem na polanie „Zacisze” w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „My-

ślęcinek” świętowaliśmy 12. rocznicę założenia Uczelni. Szerzej str. 2
Gra w Przedsiębiorstwo
9 maja 2011
Była to IV już edycja Międzynarodowej
Gry w Przedsiębiorstwo z udziałem 30
studentów z zagranicznych uczelni partnerskich WSG. Szerzej str. 12

cje filmów, wystawy, prezentacje i prelekcje poświęcone ponad 30 najpiękniejszym
zakątkom świata. Odbył się ponadto kiermasz fotograficzny i prezentacje kuchni
świata. Swoje stoiska miały biura podróży
i wydawnictwa, specjalizujące się w tematyce turystycznej.
Turystyka w mieście
13 maja 2011

Massidea.org
11 maja 2011
Przedstawiciele Laurea University of Applied Sciences zaprezentowali wykładowcom i studentom WSG platformę massidea.
org, na której użytkownicy dzielą się swoimi
innowacyjnymi pomysłami oraz wizjami wyzwań współczesnego i przyszłego świata. W
projekcie, realizowanym ze środków EFS,
bierze obecnie udział 13 uczelni fińskich.
Festiwal Podróżników
13 maja 2011

Srebrny dyplom chórzystów
19 maja 2011
Chór Akademicki WSG zdobył srebrny dyplom podczas Międzynarodowego
Konkursu Chóralnego „Kaunas Cantat”,
który odbył się w Kownie z udziałem chórów z Niemiec, Łotwy, Litwy, Rosji i Polski.
Do złota naszym śpiewakom zabrakło zaledwie 3 na 87 zdobytych punktów. Chór
został również wyróżniony za interesujący dobór repertuaru konkursowego.
Charles de Gaulle – wystawa
20 maja 2011

A ściślej „Jakość życia w centrach miast
– warunki zamieszkania i turystyki” były
tematem obrad międzynarodowej konferencji, zorganizowanej przez WSG, Fundację Romualdo del Bianco z Florencji oraz
Urząd Miasta Torunia. Szerzej o konferencji
napiszemy w następnym numerze Kuriera.
Znam Francję
14 maja 2011

Grupa pasjonatów podróży przy wsparciu
WSG zorganizowała I Bydgoski Festiwal
„Podróżnicy”, na który złożyły się projek-

- wyjazd do Parlamentu Europejskiego ufundował europoseł Janusz Zemke.

Uczniowie bydgoskich szkół podstawowych i liceum plastycznego wzięli udział w
7. edycji konkursu „Znam Francję”, zorganizowanego przez Ośrodek Alliance Française i Punkt Informacyjny KE Europe Direct
- Bydgoszcz przy WSG. Nagrodę główną

Dzień Unii Europejskiej
w Inowrocławiu
Około 600 uczestników, głównie młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, przybyło 9 maja na plac przed Wydziałem Zarządzania WSG, by świętować Dzień Unii Europejskiej.
Organizatorem tegorocznych obchodów był Punkt Informacyjny Komisji Europejskiej Europe Direct – Inowrocław oraz
Studium Języków Obcych przy Wydziale Zarządzania Wyższej
Szkoły Gospodarki.
Głównym punktem programu był Kiermasz Europy – inowrocławskie gimnazja prezentowały grupy państw członkowskich
UE (Gimnazjum nr 1- kraje romańskie, Gimnazjum nr 2 – Benelux, Gimnazjum nr 3 – kraje niemieckojęzyczne, Gimnazjum
nr 4 – kraje anglojęzyczne, Gimnazjum Katolickie – kraje skandynawskie). Do prezentacji młodzież wykorzystała pocztówki,
zdjęcia, mapy, książki, flagi, gadżety związane z danym obszarem językowym oraz przygotowała poczęstunek. Wydarzenie
uświetniły występy artystyczne gimnazjalistów, w tym śpiewy w
języku angielskim, francuskim, niemieckim i polskim.
Dużym powodzeniem cieszyło się także stoisko europejskie,
gdzie na uczestników spotkania czekały ciekawe materiały o
tematyce europejskiej oraz liczne konkursy i quizy z nagrodami. Na zakończenie imprezy gości zaproszono na słodki poczęstunek i wręczano im symboliczne żółte tulipany.
Marta Tybura
31

Kolejna wystawa zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej
Oddział w Bydgoszczy poświęcona była
życiu i działalności generała Charlesa de
Gaulle’a, prezydenta Francji, wielkiego patrioty, symbolu i legendy własnego kraju.
Trzy medale w Duisburgu
30 maja 2011
Beata Mikołajczyk, wicemistrzyni olimpijska z Pekinu, a na co dzień studentka
studiów II stopnia na kierunku „turystyka i
rekreacja” naszej Uczelni przywiozła z zawodów o Puchar Świata w kajakarstwie w
Duisburgu dwa medale: złoty (4 x 200m)
i srebrny (K-2 500 m). Jej koleżanka z
roku, Magdalena Krukowska zdobyła brązowy medal w K-4 500 m. Gratulacje dla
obydwu kajakarek!

