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na okładce:
Od zabawy do nauki
w laboratorium chemicznym

Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku 
zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 19 lutego 2007 r. Misją Stowarzyszenia 
jest zrzeszanie i promocja absolwentów WSHE oraz wspieranie działalności naukowej i dydak-
tycznej macierzystej uczelni. Stowarzyszenie w swych działaniach kieruje się przekonaniem, że 
uczelnia jest miejscem nie tylko zdobywania wysokich umiejętności zawodowych, ale miejscem 
poszukiwania wartości i świadomego kształtowania osobowości przez członków przyszłej elity 
kulturalnej, naukowej oraz politycznej Polski.

Zapraszamy do wstępowania w szeregi Stowarzyszenia Absolwentów WSHE. Deklarację 
członkowską, którą można pobrać ze stron internetowych uczelni, należy wypełnić i wysłać, 
wraz z dowodem wpłaty wpisowego i kserokopią dyplomu, na adres: Stowarzyszenie Absol-
wentów WSHE, 87-800 Włocławek, ul. Okrzei 94 A, pokój nr 55.

Wszystkie pytania oraz zgłoszenia nowych członków można przekazywać do sekretarza 
Stowarzyszenia — Ewy Murszewskiej — osobiście (adres podany wyżej), drogą mailową: ab-
solwent@wshe.pl lub telefonicznie: 054 230 41 09.

Historia powstania Stowarzyszenia
• 28 czerwca 2006 r. odbyło się pierwsze zebranie założycielskie Stowarzyszenia Absolwen-

tów Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Wówczas ukonstytuował 
się Komitet Założycielski, któremu przewodniczył Piotr Dombrzalski. Po dyskusji spośród 17 
uczestników zebrania założycielskiego wybrano Zarząd.

• 28 września 2006 r. odbyło się drugie zebranie założycielskie, którego celem było: przed-
stawienie procedury rejestracyjnej Stowarzyszenia, przedstawienie projektu uchwały w sprawie 
zmian w statucie i podjęcie uchwały w sprawie tychże zmian.

• 10 lipca 2006 r. Stowarzyszenie Absolwentów WSHE złożyło wniosek o wpis do rejestru 
stowarzyszeń do Krajowego Rejestru Sądowego w Toruniu.

• 19 lutego 2007 r. Stowarzyszenie Absolwentów WSHE zostało zarejestrowane w Sądzie 
Rejonowym w Toruniu pod numerem KRS 0000274672 Krajowego Rejestru Stowarzyszeń.

• 9 marca 2007 r. zebrał się Zarząd Komitetu Założycielskiego w celu opracowania harmo-
nogramu pracy Stowarzyszenia.

• 12 kwietnia 2007 r. na zebraniu Zarządu Komitetu Założycielskiego przyjęto nowych 
członków Stowarzyszenia Absolwentów WSHE we Włocławku.

• 13 kwietnia 2007 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Absolwen-
tów WSHE we Włocławku. W wyniku głosowania ukonstytuował się Zarząd:

prezes — Józef Krawczyk 
wiceprezes — Ryszard Bartoszewski 
sekretarz — Ewa Murszewska 
skarbnik — Beata Sobczuk 
członek — Antoni Frankowski 
członek — Jadwiga Maria Marciniak
członek — Renata Zielińska.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Barbara Goździk — przewodnicząca
Marlena Pankiewicz — sekretarz
Agata Kluczyńska — członek.
• 26 kwietnia 2007 r. miało miejsce pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu Stowa-

rzyszenia Absolwentów WSHE we Włocławku w celu przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia 
oraz harmonogramu pracy Zarządu.

• 9 lipca 2007 r. Sąd Rejonowy w Toruniu wpisał do rejestru stowarzyszeń wybrany wcze-
śniej skład Zarządu.

W roku 2008 wydana zostanie Karta Absolwenta upoważniająca m.in. do korzystania ze 
strony internetowej Stowarzyszenia, bazy danych absolwentów, nieodpłatnego korzystania ze 
zbiorów Biblioteki Głównej WSHE. Planowany jest także I Zjazd Absolwentów WSHE.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia oraz władz uczelni zapraszamy wszystkich absolwentów 
do współpracy.

Powstało
Stowarzyszenie
Absolwentów WSHE!
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2 października 2007 r. odbyła się trzynasta 
Inauguracja Roku Akademickiego 2007/2008 
w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicz-
nej we Włocławku. Uroczystość rozpoczęła 
się Mszą św. w Bazylice Katedralnej, której 
przewodniczył ks. prałat Stanisław Waszczyń-
ski, proboszcz Katedry. Tuż po niej odbyła 
się oficjalna część w Auditorium Maximum 
WSHE im. Jana Pawła II przy ul. Piwnej 3. Na 
wstępie okolicznościowego wystąpienia J.M. 
Rektor WSHE dr Wojciech Gulin przywitał 
nowych studentów Wyższej Szkoły Humani-
styczno-Ekonomicznej we Włocławku, których 
na pierwszym roku będzie studiować ponad 
tysiąc. Według Gospodarza Uroczystości „mi-
niony rok akademicki był obfity w wydarze-

UroczyStA
InAUgUrAcjA
rokU AkAdEmIckIEgo 

2007/2008
nia, poprzedzone ciężką pracą nas wszystkich. 
Wśród nich zdecydowanym sukcesem stało 
się podpisanie porozumienia z University of 
Abertay Dundee. 30 marca 2007 r. została 
podpisana wspomniana umowa. Na mocy 
tego dokumentu, który w imieniu WSHE pod-
pisałem wspólnie z kanclerzem dr. Pawłem 
Churskim, nasi Studenci mają możliwość pod-
jęcia bezpłatnych studiów w szkockiej uczelni. 
Tym samym stworzyliśmy Wam, Drodzy Stu-
denci, unikalną w skali województwa możli-
wość uzyskania dwóch dyplomów — dyplomu 
WSHE oraz dyplomu uniwersytetu brytyjskie-
go”. Ważną wiadomością było także podpisa-
nie porozumienia z Higher School Agricultural 
College w Bułgarii. Uczelnia ta bowiem czyni-

ła zabiegi o uzyskanie podwójnego dyplomu 
gdzie tą oczekiwaną i wybraną, przez stronę 
bułgarską uczelnią była WSHE. Wyższa Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku 
będąc europejską uczelnią współpracuje z in-
nymi europejskimi partnerami. Po raz drugi 
otrzymaliśmy prestiżową Kartę Erasmusa, któ-
ra pozwala na wymianę studentów i wykła-
dowców między uczelniami w Zjednoczonej 
Europie” — powiedział rektor. Dr W. Gulin 
poinformował zebranych, iż „Wyższa Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku 
od początku istnienia kładła nacisk na jakość 
procesu dydaktycznego. Pięć lat temu zo-
stała powołana do życia Państwowa Komi-
sja Akredytacyjna, która swoją działalnością 

Senat Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
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obejmuje wszystkie uczelnie działające na 
podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym. 
Poddanie się ocenie Komisji jest obligatoryjne, 
a jej negatywna ocena niesie za sobą konse-
kwencje cofnięcia lub zawieszenia uprawnień 
do kształcenia w danym kierunku studiów 
i poziomie kształcenia. W latach 2003–2007 
procedurze akredytacyjnej podlegały studia 
stacjonarne i niestacjonarne prowadzone na 
sześciu kierunkach: ochronie środowiska, filo-
logii polskiej, pedagogice (studia I i II stop-
nia), administracji, ekonomii i informatyce. 
Wszystkie kierunki otrzymały ocenę pozytyw-
ną. […] Należy również dodać, iż kierunek 
pielęgniarstwo, który okazał się jednym z naj-
popularniejszych kierunków w WSHE, uzyskał 
po raz drugi bardzo wysoką ocenę Krajowej 
Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego 
działającej przy Ministerstwie Zdrowia. WSHE 
jest jedyną uczelnią niemedyczną i jedyną nie-
publiczną w Polsce, która otrzymała Certyfikat 
Akredytacyjny na cztery lata. Podobną ocenę 
otrzymało położnictwo, kierunek uruchomio-
ny w tym roku. Nasza uczelnia jest doceniana 
również w rankingach szkół wyższych publi-
kowanych w opiniotwórczych dziennikach 
i periodykach, w których od lat uzyskuje po-
zycję lidera w regionie kujawsko-pomorskim”. 
Rektor pochwalił także aktywnych studentów, 
którzy uczestniczą w wielu przedsięwzięciach 
naukowych, kulturalnych i rozrywkowych. 
Rektor przypomniał, że w WSHE działa siedem 
kół naukowych, Chór Akademicki „Arioso”, 
„Teatr Mocnych Wrażeń”, Uczelniana Rada Sa-

morządu Studenckiego oraz Klub Uczelniany 
Akademickiego Związku Sportowego. Niezwy-
kle ważnym aspektem w życiu każdej uczelni 
jest współpraca z podobnymi placówkami. 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna 
we Włocławku, która przez 12 lat wykształciła 
już ponad 10 tys. absolwentów — najwięcej 
w regionie współpracuje m.in. z Wyższą Szko-
łą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa 
w Poznaniu, Akademią Wychowania Fizycz-
nego i Sportu w Gdańsku, a także z Wyższą 
Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy.

J.M. Rektor dr Wojciech Gulin stwierdził, że 
jednym z celów, jaki sobie postawiła uczelnia 
jest stworzenie inkubatora przedsiębiorczości. 
„Wspomniany wcześniej University of Abertay 
Dundee wyraził zgodę na objęcie patronatem 
inicjatywy WSHE związanej z utworzeniem 
we Włocławku Akademickiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości. Uczelnia szkocka przeka-
że swój know-how związany z utworzeniem 
oraz bieżącym działaniem Inkubatora. Projekt 
ten, znany w Szkocji pod nazwą Embreonix 
— Growing your business, odniósł sukces po-
zwalając studentom uczelni na tworzenie firm 
oraz nowych miejsc pracy. W niedalekiej przy-
szłości planujemy dla naszych Studentów uru-
chomić podobny inkubator. Chcemy pomagać 
w rozwoju firm w mieście, aby młodzi, zdolni 
i przedsiębiorczy ludzie zostali we Włocławku 
i w regionie. Plan utworzenia Akademickiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości, w który miały 
się włączyć wszystkie uczelnie z Włocławka 
i który miał być finansowany ze środków Unii 

Europejskiej nadal jest możliwy do zrealizo-
wania”.

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekono-
miczna we Włocławku nie tylko kształci stu-
dentów, to także instytucja popularyzująca 
naukę, kulturę i szeroko pojętą edukację. 
„Uczelnia zintensyfikowała współpracę ze 
środowiskiem lokalnym. Jednym z ważnych 
celów jest współpraca ze szkołami byłego 
województwa włocławskiego. Jej efektem są 
zajęcia naszych pracowników z uczniami szkół 
ponadgimnazjalnych. Uczelnia oferuje nauczy-
cielom oraz maturzystom w całym regionie na 
terenie szkół, realizację wykładów, prezentacji 
lub warsztatów z wybranych dziedzin nauki. 
Blisko współpracujemy także z jednostka-
mi samorządu terytorialnego byłego woje-
wództwa włocławskiego” stwierdził rektor. 
Wystąpienie zakończył podziękowaniami dla 
wszystkich osób, dzięki którym Wyższa Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku 
może tak aktywnie i sprawnie działać.

Po wystąpieniu dr Wojciech Gulin przedsta-
wił skład Senatu WSHE, do którego należą: dr 
Marek Wojtkowski — prorektor ds. organizacji 
dydaktyki; mgr Iwona Kowalska — p.o. kancle-
rza, kwestor; dr hab. Janusz Kutta, prof. nzw. 
WSHE — p.o. dziekana Wydziału Pedagogiki 
i Nauk o Zdrowiu; dr Stanisław Mańkowski 
— p.o. dziekana Wydziału Nauk Społecz-
nych i Technicznych; dr Barbara Moraczewska 
— p.o. prodziekana ds. kierunków pielęgniar-
stwo i położnictwo; dr Andrzej Biedrzycki 
— p.o. prodziekana ds. kierunku wychowanie 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2007/2008
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fizyczne; mgr Katarzyna Marszałek — pełno-
mocnik ds. kierunku pedagogika; dr Marek 
Stefański — p.o. prodziekana ds. kierunków 
ekonomia i administracja; dr Henryk Stępień 
— p.o. prodziekana ds. kierunków ochrona 
środowiska i informatyka; dr Tomasz Dziki 
— pełnomocnik ds. kierunków humanistycz-
nych; mgr Magdalena Bieniek — przedsta-
wiciel pracowników administracyjnych; Anna 
Kłosowska — przewodnicząca URSS, Maciej 
Białek — wiceprzewodniczący URSS.

Następnie zabrał głos prezes Włocławskie-
go Towarzystwa Naukowego dr Stanisław Ku-
nikowski. Podczas uroczystości wystąpili także 
— w imieniu ks. biskupa Ordynariusza Diece-
zji Włocławskiej — Diecezjalny Duszpasterz 
Akademicki ks. dr. Witold Dorsz; prezydent 
Włocławka Andrzej Pałucki; w imieniu Klu-
bu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwo-
ści poseł na Sejm RP Łukasz Zbonikowski; 
w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy 
Obywatelskiej posłanka na Sejm RP Domicela 
Kopaczewska oraz w imieniu Klubu Parlamen-
tarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej poseł 
na Sejm RP Krystian Łuczak.

Do immatrykulacji przystąpili: studenci 
Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu: Ewe-
lina Brudzińska, Kinga Kantorska, Mariusz 
Smoliński, Katarzyna Złotowska; studenci 
Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych: 
Milena Mularska, Marcin Wojciechowski, Ma-
riola Skruszewicz i Marcin Zieliński.

W uznaniu zasług za aktywność zawodo-
wą w roku akademickim 2006/2007 dr Paweł 

Churski, kanclerz WSHE we Włocławku przy-
znał nagrody następującym pracownikom: 
mgr Emilii Bodenszac, mgr Halinie Bugajskiej, 
Edycie Dyrcz, mgr Wioletcie Markiewicz, mgr 
Barbarze Rakusiewicz, mgr Urszuli Przystałow-
skiej, mgr Urszuli Sobczak, mgr. Andrzejowi 
Sołtysiakowi, mgr Joannie Szulereckiej, mgr. 
Zdzisławowi Witkowskiemu, Barbarze Wojt-
kowskiej i mgr Grażynie Zielińskiej.

W uznaniu zasług za działalność nauko-
wo-dydaktyczną oraz za osiągnięcia organi-
zacyjne w roku akademickim 2006/2007 J.M. 
Rektor WSHE we Włocławku przyznał nagrody 
następującym pracownikom: dr. Tomaszowi 
Dzikiemu, dr. Stanisławowi Mańkowskiemu, 
dr Barbarze Moraczewskiej, dr. Adamowi 
Wróblowi, mgr Katarzynie Marszałek, mgr. 
inż. Stanisławowi Wszelakowi i mgr. Marko-
wi Zielińskiemu.

Rektor przyznał również dwie nagrody spe-
cjalne: dla prof. dr. hab. Zygmunta Wiatrow-
skiego za działalność naukowo-dydaktyczną 
oraz osiągnięcia organizacyjne w ubiegłym 
roku akademickim i dla dr. Pawła Churskiego 
za wieloletnią działalność naukowo-dydak-
tyczną oraz za osiągnięcia organizacyjne.

Tradycją jest, że rektor co roku nagradza 
dziesięciu najlepszych absolwentów. W skład 
„Złotej Dziesiątki” weszli tym razem: Grażyna 
Majcher (Wydział Humanistyczny), Sławomir 
Bieńkowski (Wydział Pedagogiczny), Magdale-
na Pawłowska (Wydział Ochrony Środowiska), 
Wioletta Łosiakowska (Wydział Administracji), 
Ilona Kompanowska (Wydział Pedagogiczny), 

Bogdan Jonkwisz (Wydział Ochrony Środowi-
ska) Paweł Balcer (Wydział Zdrowia Publiczne-
go), Mirosława Skoczylas (Wydział Ekonomii 
i Informatyki), Łukasz Krawczyński (Wydział 
Ekonomii i Informatyki), Agnieszka Cackow-
ska (Wydział Zdrowia Publicznego), Joanna 
Kujawowicz (Wydział Administracji).

Nagrody Primus Inter Pares za rok akade-
micki 2006/2007 otrzymali następujący stu-
denci: Arkadiusz Demich, Małgorzata Grze-
górska, Angelika Rakoca, Arkadiusz Szewczyk 
(Wydział Administracji), Eugeniusz Brożek, 
Violetta Mencel, Grażyna Wilk (Wydział Eko-
nomii i Informatyki), Paulina Balcerowska, Ilona 
Jabłońska, Beata Kołodziejska, Ewa Majewska, 
Dorota Nenczak, Kinga Olszewska, Dariusz 
Politowski, Małgorzata Rosiak, Krzysztof Ro-
siecki, Agnieszka Stroisz, Roman Zaborowski, 
Krzysztof Żebrowski (Wydział Humanistycz-
ny), Patrycja Foks, Maciej Kwiotek, Marzena 
Mikucka (Wydział Ochrony Środowiska), Sylwia 
Gabriela Chmiel, Magdalena Monika Janicka, 
Mariola Milewska, Bogumiła Młynarczyk, Anna 
Kośmider, Teresa Rudzińska, Jadwiga Bożena 
Węgrzyn (Wydział Zdrowia Publicznego).

Wykład inauguracyjny nt. „«Solidarność» 
ostatnia konfederacja?” wygłosił prezes Try-
bunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień, który 
zaszczycił swoją obecnością uczelnię po raz 
drugi.

Uroczystość uświetnił, jak zwykle, występ 
Chóru Akademickiego „Arioso” pod dyrekcją 
Mariana Szczepańskiego.

Andrzej Sołtysiak

JM Rektora dr Wojciech Gulin wręcza nagrodę dr Barbarze Moraczewskiej
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OFERty KOMuNIKAty
PROGRAMy

W dniu 28 września 2007 r. nasza uczelnia 
podpisała umowę z partnerami w Bułgarii, 
uczelniami Higher School „Agricultural Col-
lege” (Plovdiv) oraz Institute of Management 
(Blagoevgrad). Współpraca dotyczyć będzie 
przede wszystkim kierunków i specjalności 
administracyjnych i ekonomicznych, a w bie-
żącym roku akademickim obejmować ma 
swoim zakresem organizację dwutygodnio-
wych praktyk studenckich w firmach danego 
kraju.

Kolejnym etapem nawiązanej właśnie 
współpracy będzie prowadzenie wspólnego 
dla uczelni kierunku studiów, co przy wspar-
ciu środków unijnych doprowadzić ma do 
uzyskania odrębnego dyplomu uczelni part-
nerskiej. Bułgaria, jako nowy kraj w szere-
gach unijnych, jest doskonałym partnerem 
do wszelkich inicjatyw międzynarodowych ze 
względu na oferowany duży potencjał orga-
nizacyjny, możliwości kadry oraz dostępność 
infrastruktury.

Uczelnie w Bułgarii
‑nowymi partnerami WSHEWydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu za-

prasza na wykłady otwarte ks. dr. hab. Maria-
na Włosińskiego. Pierwszy z nich, poświęcony 
tendencjom satanistycznym w kulturze współ-
czesnej, zaplanowano na 4 marca br. o godz. 
10:00 w sali 10 Collegium Novum.

Drugi wykład, pt. „Etos współczesnej hi-
storii Polski w kontekście pontyfikatu Jana 
Pawła II” odbędzie się 2 kwietnia o godz. 
10:00 także w Collegium Novum. Wykład 
upamiętni trzecią rocznicę śmierci papieża 
Jana Pawła II.

Ksiądz dr hab. Marian Włosiński znany jest 
w środowisku oświatowym jako wybitny hu-
manista, etyk, pedagog. Jest autorem wielu 
publikacji.

W trakcie wystąpienia nt. „Satanizm we 
współczesnym świecie” wykładowca przed-
stawi postawy i rytuały charakterystyczne dla 
satanistów. Zwróci uwagę na przejawy zacho-
wania osoby, która została członkiem sekty. 
Poda przykłady prawidłowego postępowania 
rodziców, opiekunów w stosunku do dziecka, 
które stało się członkiem sekty.

„Satanizm istnieje w historii kultury od 
XVII wieku, szczególnie modny stał się w XX 
wieku; znajduje zwolenników w kręgach ludzi 
młodych, którzy mają powiązania z grupami 
okultystycznymi i ezoterycznymi. Sataniści po-
siadają swoje rytuały obrzędowe, nadawanie 
imion, «zdrapywanie chrztu», czarne msze, 
mają swoją strukturę hierarchiczną”.

Wykład otwarty

Z dniem 1 października 2007 r. w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Wło-
cławku została wprowadzona nowa struktura organizacyjna uczelni. Wprowadzone zostały 
nieliczne zmiany, ale zasadnicze w określeniu zasad funkcjonowania poszczególnych jedno-
stek organizacyjnych. Nowa struktura jest w pełni dostosowana do zapisów ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym.

W miejsce sześciu wydziałów wprowadzone zostały dwa duże wydziały: Pedagogiki i Nauk 
o Zdrowiu oraz Nauk Społecznych i Technicznych. Żaden z kierunków nie został zlikwidowany, 
wręcz przeciwnie — w niedalekiej przyszłości zostaną uruchomione nowe!

W strukturze Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu znajdują się kierunki: pedagogika, 
pielęgniarstwo, położnictwo i wychowanie fizyczne. Na Wydziale Nauk Społecznych i Tech-
nicznych: administracja, ekonomia, ochrona środowiska, informatyka, socjologia, europeistyka, 
historia, filologia polska i filozofia.

Studenci ww. kierunków są teraz obsługiwani tylko w dwóch dziekanatach:

Dziekanat Wydziału
Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu
Collegium Novum, ul. Okrzei 94 A, pokój nr 2
(dawny Dziekanat Wydziału Pedagogicznego)
87-800 Włocławek
tel. 054 230 42 01

NOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 

Dziekanat Wydziału
Nauk Społecznych i Technicznych
Collegium Novum, ul. Okrzei 94 A, pokój nr 5
(dawny Dziekanat Wydziału Administracji)
87-800 Włocławek
tel. 054 230 41 63

Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu 
zaprasza na kursy pozwalające uzyskać kwa-
lifikacje zawodowe w dziedzinie kultury fizy-
cznej.

Część ogólna kursu instruktora sportu 
rozpocznie się w marcu 2008 r., a część spe-
cjalistyczna z dyscyplin: piłka nożna (kwie-
cień–czerwiec), pływanie (kwiecień–czerwiec), 
piłka siatkowa (październik–grudzień), lekko-
atletyka (kwiecień–czerwiec).

Organizacja kursu:
— liczba godzin: część ogólna — 70 godz., 

część specjalistyczna — 150 godz.,
— forma organizacji zajęć: popołudniowa 

lub weekendowa,
— koszt: część ogólna — 300 zł; specjali-

styczne — 700 zł (pływanie 900 zł),
— grupa min. 20 osób (pływanie 15).
Uczestnicy kursów zdobywają wiedzę 

i umiejętności niezbędne do uzyskania 
uprawnień instruktorów sportu w określonej 
dyscyplinie. Po ukończeniu kursu kandydaci 
uzyskują kwalifikacje zgodne z programem 
szkolenia, otrzymują uprawnienia państwo-
we i zawodowe do prowadzenia samodzielnej 
pracy szkoleniowej,

Kurs (część ogólna) przeznaczony jest dla 
osób posiadających co najmniej wykształcenie 
średnie i stan zdrowia pozwalający na udział 
w szkoleniu (zwolnieni z udziału są absolwen-
ci kierunku wychowanie fizyczne oraz instruk-
torzy dyscyplin sportowych).

Informacje i zapisy: prodziekan Wydziału 
Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu — dr Andrzej 
Biedrzycki, 87-800 Włocławek, pl. Wolności 1, 
tel. 054 230 42 13. Kierownik kursu — Marek 
Wódecki, tel. 0601 418 375.

Kurs
instruktora sportu
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19 października 2007 r. na zaproszenie rektora Wyższej Szkoły Huma-
nistyczno-Ekonomicznej we Włocławku dr. Wojciecha Gulina przybył prof. 
Graham Wright z University of Abertay Dundee (Szkocja). Prorektor szkockiej 
uczelni wygłosił wykład otwarty pt.  „Scotland: The land of  ‘Braveheart’, Adam 
Smith and ‘Grand Theft Auto’ ”.

Następnego dnia odbyła się prezentacja prof. Wrighta pt. „Dwa dyplomy”.

22 października 2007 r. przebywali z wizytą w WSHE prof. E. Mażar — pro-
rektor Smoleńskiego Uniwersytetu Humanistycznego (www.shu.ru) oraz jego 
małżonka, prof. L. Mażar — kanclerz rosyjskiej uczelni.

W trakcie spotkania z rektorem WSHE dr. Wojciechem Gulinem omówione 
zostały dotychczas zrealizowane działania w zakresie współpracy (wymiana 
studentów oraz kadry). W planach na rok 2008 jest organizacja w Smoleńsku 
międzynarodowej konferencji informatycznej oraz wydanie (drugiego już 
w ustalonym wcześniej cyklu) zeszytu naukowego z opracowaniami wykła-
dowców obydwu uczelni partnerskich

W sobotni wieczór (22 października 2007 r.) studenci oraz goście, któ-
rzy odwiedzili WSHE mieli okazję uczestniczyć w „Ostrym dyżurze w WSHE” 
— przedsięwzięciu promującym projekt UE pn. „Kształcenie ustawiczne pie-
lęgniarek gwarantem jakości usług zdrowotnych”.

Na imprezie było trochę poważnie i trochę wesoło. Każdy na pewno zna-
lazł coś ciekawego dla siebie. Uczestnicy „Ostrego dyżuru w WSHE” spotkali 
się z dr. Maciejem Wojtkowskim z Instytutu Fizyki UMK w Toruniu, który zna-
lazł się w nielicznym gronie laureatów europejskich nagrody dla Młodego 
Naukowca. Doktor Wojtkowski wygłosił referat na temat tomografii optycz-
nej i jej praktycznego zastosowania. Zaprezentował swoje ostatnie dzieło 
— tomograf optyczny. Podczas debaty uczestnicy, głównie przedstawiciele 
środowiska medycznego, dyskutowali na temat perspektywy polskich pie-
lęgniarek w Unii Europejskiej.

Część kulturalno-rozrywkową rozpoczął Teatr Studencki WSHE „Teatr Moc-
nych Wrażeń”, a dokończył, znany z wielu edycji PAKI, kabaret „Noł nejm”. Go-
ścinnie wystąpili także uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku. 
Rozstrzygnięty został konkurs wiedzy o projekcie UE.

8 listopada 2007 r.  Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Wło-
cławku, Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „Vladislavia”, Zespół Szkół 
Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku oraz Zarząd Gminny OSP 
w Wagańcu zorganizowali artystyczne spotkania w WSHE pt. „Śpiewajmy 
pieśni legionowe”.

Głównym celem imprezy było zapoznanie gości z wybranymi pieśniami 
legionowymi, a także uczczenie rocznicy święta narodowego — odzyskania 
niepodległości. Uczestnicy warsztatów poprzez kultywowanie pieśni pa-
triotycznych przy okazji uczyli prawidłowego śpiewu. Imprezę uświetniła 
koncertem Orkiestra Dęta OSP Waganiec pod dyrekcją Romana Organiściaka. 
Opiekunem orkiestry jest Stanisław Murawski.

W zajęciach uczestniczyły chóry „Arioso” Wyższej Szkoły Humanistycz-
no-Ekonomicznej we Włocławku oraz „Canto” z Zespołu Szkół Muzycznych im. 
Czesława Niemena we Włocławku, które wykonały pieśni: „Bywaj, dziewczę 
zdrowe”, „Jak długo w sercach naszych”, „Nie ma takiej wioski”, „Nie noszą 
lampasów”, „O, mój rozmarynie”, „Przybyli ułani”, „Rozkwitają pąki białych róż”, 
„Wojenko, wojenko”, „Pierwsza brygada”, „Jedzie, jedzie na kasztance” oraz 
„Marsz, marsz Polonia”. Zajęcia prowadził pomysłodawca imprezy Marian 
Szczepański.

Wykłady profesora ze Szkocji Goście ze Smoleńska

Śpiewajmy pieśni legionowe
Ostry dyżur w WSHE

WyDARZENIA
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Z WYDZIAŁÓW

13 listopada 2007 r. na Wydziale Pedago-
giki i Nauk o Zdrowiu odbyła się konferencja 
naukowo-metodyczna pt. „Polak, obywatel, 
patriota” zorganizowana przez Kujawsko-Po-
morskie Centrum Edukacji Nauczycieli we 
Włocławku we współpracy z Wyższą Szkołą 
Humanistyczno-Ekonomiczną. Została ona 
objęta patronatem Kujawsko-Pomorskie-
go Kuratora Oświaty i była adresowana do 
uczniów oraz nauczycieli wszystkich typów 
szkół z powiatów: aleksandrowskiego, lip-
nowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, 
włocławskiego. Konferencja stanowiła pod-
sumowanie pierwszego etapu projektu edu-
kacyjnego o takim samym tytule, który zyskał 
akceptację Komitetu Organizacyjnego Roku 
Generała Władysława Andersa Senatu RP oraz 
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Minister-
stwa Obrony Narodowej. 

Przedsięwzięcie spotkało się z dużym zain-
teresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli 
oraz zaangażowaniem władz państwowych 
i lokalnych. W konferencji uczestniczyło 246 
osób. Wśród znamienitych gości znajdowali 
się: senator Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 
Person; posłowie naszego regionu — Domi-
cela Kopaczewska, Marek Wojtkowski, Łukasz 

Zbonikowski; dyrektor Departamentu Nadzo-
ru Oświatowego Ministerstwa Oświaty w Byd-
goszczy Lidia Bilska; rektor Wyższej Szkoły 
Humanistyczno-Ekonomicznej dr Wojciech 
Gulin; dziekan Wydziału Pedagogiki i Nauk 
o Zdrowiu dr hab. Janusz Kutta; prezes Wło-
cławskiego Towarzystwa Naukowego dr Sta-
nisław Kunikowski; wizytatorzy Włocławskiej 
Delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 
— Teresa Frankiewicz, Bożena El-Maaytah, Ja-
dwiga Sikorska; przedstawiciele Sejmiku Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego — Sławomir 
Kopyść, Wojciech Jaranowski; przedstawiciel 
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Dorota 
Dzięgelewska; przedstawiciel Urzędu Miasta 
Włocławek Ryszard Machnowski; wójt gminy 
Zakrzewo Marek Ziemiński; przedstawiciel sta-
rosty lipnowskiego Anna Smużewska.

Pięknym wprowadzeniem do tematu prze-
wodniego spotkania były pieśni patriotycz-
ne w wykonaniu chóru szkolnego III Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej 
we Włocławku pod kierunkiem Mariana 
Szczepańskiego. 

Następnie wykład nt. „Godność człowie-
ka i narodu u podstaw współczesnego pa-
triotyzmu” wygłosił znany humanista, etyk, 
duszpasterz kuratorów oświaty, ks. dr hab. 
Marian Włosiński — adiunkt Wydziału Peda-
gogiki i Nauk o Zdrowiu WSHE.

Mgr Tomasz Wójcik — przedstawiciel Mu-
zeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wło-

cławku zaprezentował referat nt. „«Nas łączy 
wszystko, nic nie dzieli… Może nie wszyscy, 
ale dojdziemy». Generał Władysław Anders 
jako wódz i polski mąż stanu”, oraz przed-
stawił fragmenty zbiorów muzealnych z tego 
okresu historycznego.

Z dużym zainteresowaniem spotkało się 
wystąpienie dr. Bogdana Ziółkowskiego nt. 
„Drogi do generała Władysława Andersa — 
udział żołnierzy Kujaw i ziemi dobrzyńskiej 
w walkach II Korpusu Polskiego i ich powo-
jenne losy.

Gościem honorowym konferencji był Lu-
domir Laskowski — rodowity włocławianin, 
uczestnik bitwy pod Monte Cassino, który 
przedstawił swą drogę do armii generała 
Władysława Andersa. Jego wystąpienie do-
starczyło niezapomnianych wrażeń wszyst-
kim zgromadzonym. Ta żywa lekcja historii, 
na długo pozostanie w pamięci szczególnie 
młodych ludzi, licznie zgromadzonych w sali 
konferencyjnej.

 Na zakończenie sesji teoretycznej doko-
nano podsumowania konkursów, jakie Kujaw-
sko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli 
we Włocławku ogłosiło w związku z reali-
zacją projektu. Łącznie wręczono uczniom 
50 nagród. Ich fundatorami byli: Senat Rze-
czypospolitej Polskiej, Ministerstwo Edukacji 
Narodowej reprezentowane przez Sekretarza 
Stanu Sławomira Kłosowskiego, Ministerstwo 
Obrony Narodowej, Kuratorium Oświaty 

dokończenie na str. 11

POLAK, OBYWATEL, PATRIOTA

Narody, które tracą pamięć,
schodzą do rzędu plemienia

„
„

Jan Paweł II

Posłanka Domicela Kopaczewska
wręcza nagrody uczestnikom 
konkursu
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w Bydgoszczy, Sejmik Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego, posłowie naszego regionu: 
Domicela Kopaczewska, Marek Wojtkow-
ski, Łukasz Zbonikowski; starosta lipnowski 
Krzysztof Baranowski, burmistrz Ciechocinka 
Leszek Dzierżewicz, wójt gminy Zakrzewo 
Marek Ziemiński, wójt gminy Waganiec Piotr 
Marciniak, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego 
Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku 
Wojciech Ziółkowski.

Po przerwie odbyły się warsztaty dla 
uczniów i nauczycieli: „Kujawy i ziemia do-
brzyńska jako «kraj dzieciństwa» artystów” 
(prowadzący mgr Henryk Wasilewski, polo-
nista II LO we Włocławku, członek Włocław-
skiego Towarzystwa Historycznego), „Życie 
codzienne naszych przodków jako temat 
badawczy uczniów” (prowadzący dr Piotr 
Bokota, nauczyciel Zespołu Szkół nr 5 we 
Włocławku, przedstawiciel Włocławskiego 
Towarzystwa Historycznego).

W ramach projektu edukacyjnego „Polak, 
obywatel, patriota” ogłoszono także nastę-
pujące konkursy dla nauczycieli: na cykl sce-
nariuszy lekcji poświęconych edukacji regio-
nalnej i patriotycznej, na projekt edukacyjny 
nt. „Nauczyciel i uczeń badaczami oraz do-
kumentalistami dziejów lokalnych” i na sce-
nariusz uroczystości szkolnej o charakterze 
patriotycznym.

Ich regulaminy dostępne są na stronie in-
ternetowej www.cen.info.pl. Termin składa-
nia prac upływa 20 marca 2008 r. Serdecznie 
zapraszamy do udziału wszystkich zaintere-
sowanych.

dr Lena Tkaczyk

dokończenie ze str. 10

Konferencja naukowa zorganizowana 
przez Zakład Historii Wychowania oraz Zakład 
Kulturoznawstwa Uniwersytetu w Białymsto-
ku odbyła się w Białowieży w dniach 24–25 
października 2007 r.

Założeniem konferencji było podjęcie 
tematu patriotyzmu w celu ukazania jego 
genezy, istoty, skutków i szczegółowego 
zdefiniowania pojęcia w odniesieniu do jego 
pierwotnego charakteru. Zamierzeniem orga-
nizatorów było podjęcie na forum ogólnopol-
skim dyskusji na temat ewolucji patriotyzmu, 
jak również odnajdowania go w tożsamości 
narodowej i w poszanowaniu innych naro-
dowości. 

Problematyka konferencji spotkała się z ży-
wym zainteresowaniem w Polsce i za granicą. 
Konferencja trwała dwa dni, w czasie których 
przewidziano wygłoszenie 84 referatów. Miej-
scem obrad był Hotel „Żubrówka” w Biało-
wieży. W pierwszym dniu odbyły się obrady 
plenarne, w drugim obrady plenarne i obrady 
w sekcjach.

Konferencję otworzył J.M. prof. zw. dr 
hab. Jerzy Nikitorowicz wraz z dziekanem Wy-
działu Pedagogiki i Psychologii prof. dr hab. 
E.J. Kryńską. Po czym przystąpiono do obrad 
plenarnych, którym przewodniczyli prof. zw. 
dr hab. K. Bartnicka, prof. dr hab. K. Wró-
bel-Lipowa, prof. zw. dr hab. J. Nikitorowicz, 
prof. zw. dr hab. A.M. de Tchorzewski. Zakres 
tematyczny wystąpień koncentrował się na 
kilku obszarach — od ukazania patriotyzmu 
jako dobra i siły sprawczej, poprzez dookre-
ślenie pojęć ‘ojczyzna’, ‘obczyzna’, ‘obywa-
telskość’, aż po ukazanie roli instytucji (szkół, 
stowarzyszeń) w służbie i kształtowaniu po-
staw patriotycznych. 

Po południu odbyły się obrady plenar-
ne, którym przewodniczyli prof. zw. dr hab. 
J. Niemiec, prof. zw. dr hab. T. Lewowicki, 
prof. zw. dr hab. S. Kwiatkowski, prof. dr 
hab. J. Izdebka, ks. prof. dr hab. A. Skreczko. 
Zakres tematyczny wystąpień koncentrował 
się na kilku obszarach — od rozróżnienia pa-
triotyzmu od nacjonalizmu, poprzez ukazanie 
współczesnych barw wychowania patriotycz-
nego (na Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki, biznesie), aż po wartości tradycji pa-
triotycznej Białorusi i Żydów polskich. 

Po intensywnych i owocnych obradach 
uczestników konferencji zaproszono na wy-
cieczkę do Rezerwatu Pokazowego Zwierząt 

w Białowieskim Parku Krajobrazowym, gdzie 
uczestnicy w zagrodach mogli zobaczyć typo-
we zwierzęta Puszczy Białowieskiej.

Wieczór urozmaicono występem Chóru 
Uniwersytetu w Białymstoku pod dyrekcją 
prof. dr. hab. E. Kulikowskiego, po którym 
nastąpiła uroczysta kolacja. 

W drugim dniu konferencji odbyły się 
obrady plenarne i obrady w sekcjach. Obra-
dom plenarnym przewodniczyli prof. dr hab. 
H. Markiewicz, prof. zw. dr hab. K. Poznań-
ski, prof. zw. dr hab. R. Rosa, prof. dr hab. 
R. Kalinowski. Zakres tematyczny wystąpień 
koncentrował się na współczesnych wyrazach 
patriotyzmu: identyfikacji narodowej, dylema-
tach, perspektywie, literaturze. 

Następnie przystąpiono do obradowania 
w pięciu sekcjach: 

— Tradycja wychowania patriotyczne-
go — pod przewodnictwem prof. dr. hab. 
H. Markiewicz, prof. dr hab. M. Chepil, ks. 
prof. dr. A. Kryńskiego, prof. dr. hab. M. Ko-
nopoczyńskiego,

— Współczesne uwarunkowania wychowa-
nia patriotycznego — pod przewodnictwem 
prof. dr hab. A. Kudowskiej, prof. zw. dr. hab. 
S. Kwiatkowskiego, prof. dr. hab. M. Halickie-
go, prof. dr. hab. R. Piwowarskiego,

— Patriotyzm wyznacznikiem tożsamości 
człowieka — pod przewodnictwem prof. dr 
hab. E. Czykwin, prof. dr hab. A. Kwiatkow-
skiej, prof. dr hab. M. Halickiej, prof. zw. dr. 
hab. A. Bałandynowicza,

— Patriotyzm w nauczaniu kościoła i w lite-
raturze współczesnej — pod przewodnic-
twem prof. dr hab. G. Karolewicz, prof. dr. 
hab. L. Korporowicza, prof. dr. hab. C. Dzie-
kanowskiego,

— Wychowanie patriotyczne w praktyce 
pedagogicznej — pod przewodnictwem prof. 
dr hab. A. Karpińskiej, prof. zw. dr hab. J. Gaj-
dy, prof. zw. dr. hab. T. Lewowickiego, prof. 
dr. hab. A. Harbatskiego.

Konferencję zakończono zaprezentowa-
niem informacji z obrad sekcji i podsumo-
waniem. Podsumowania dokonali prof. zw. 
dr hab. A. Bałandynowicz, prof. zw. dr hab. 
J. Gajda, prof. dr hab. L. Korporowicz, prof. 
dr hab. P. Przybysz.

Duża liczba zgłoszonych wystąpień, jak 
również uczestników nie tylko prelegentów 
a przede wszystkim ożywiona wymiana po-
glądów świadczą o potrzebie dyskusji na te-

mat wychowania patriotycznego współcze-
śnie i w przeszłości. Uczestnicy stwierdzili, 
w podsumowaniu że należałoby dodać do 
tytułu konferencji jeszcze jedną cezurę czaso-
wą obok tradycji, współczesność umiejscowić 
jeszcze w przyszłość. 

Organizatorzy zdeklarowali, iż kontynuacją 
dyskusji podjętej na konferencji będzie publi-
kacja pokonferencyjna. 

 
Katarzyna Marszałek

Wychowanie patriotyczne
tradycje i współczesność
Sprawozdanie z konferencji naukowej z okazji Jubileuszu XXX‑lecia
Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
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Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Pu-
blicznego funkcjonujące na Wydziale Pedago-
giki i Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Humani-
styczno-Ekonomicznej we Włocławku za prio-
rytetowe zadania swojej działalności przyjęło 
prowadzenie badań naukowych w zakresie 
szeroko rozumianego Zdrowia Publicznego 
oraz promowanie kierunku pielęgniarstwo, 
prężnie rozwijającego się w naszej uczelni.

Główne cele działania Koła Naukowego to 
przede wszystkim:

• współuczestnictwo w pracach nauko-
wo-badawczych prowadzonych na Wydziale 
Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu,

• promocja kierunku pielęgniarstwo,
• planowanie wyjazdów naukowo-dydak-

tycznych Koła,
• samokształcenie studentów w zakresie 

pielęgniarstwa, nauk medycznych i pokrew-
nych,

• organizowanie spotkań, wykładów z za-
kresu działalności Koła.

Zgodnie z wyżej wymienionymi celami, 
członkowie Koła Naukowego uczestniczyli 
w dwóch międzynarodowych konferencjach, 
prezentując wyniki swoich badań na zorga-
nizowanych w ramach konferencji sesjach 
studenckich. Pierwsza konferencja odbyła się 
w Białowieży pod nazwą: V Podlaska Między-
narodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
„Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od 
poczęcia do starości”, druga — w Bydgoszczy 
pod nazwą: Międzynarodowa Konferencja 

Naukowo-Szkoleniowa „Europejski Wymiar 
Nauk o Zdrowiu”. W obu przypadkach pre-
zentowane prace doczekały się publikacji 
pełnotekstowych w monografiach pokonfe-
rencyjnych:

1. Subiektywna ocena dolegliwości bólo-
wych po zabiegu neurochirurgicznym — do-
niesienia wstępne, autorstwa Dariusza Jatcza-
ka i wsp. [w:] Problemy terapeutyczno-pielę-
gnacyjne od poczęcia do starości, t. 2, praca 
zbiorowa pod red. E. Krajewskiej-Kułak [i in.], 
Białystok: AM Białystok, 2007 s. 129–135.

2. Pielęgnowanie chorych po udarze mó-
zgu, autorstwa Marty Nowakowskiej i wsp. 
[w:] Kliniczne, ekonomiczne i organizacyjne 
aspekty nauk o zdrowiu, pod red. Z. Bartuzi, 
Bydgoszcz, 2007, s. 106–110.

Należy również zaznaczyć, że pierwsza 
publikacja, a jednocześnie prezentacja, otrzy-
mała wyróżnienie delegacji greckiej w sesji 
studenckich kół naukowych.

Ponadto studenci Koła aktywnie uczest-
niczyli w konferencji pt.: „Ochrona przed 
zagrożeniami zdrowotnymi XXI wieku” or-
ganizowanej między innymi przez Wydział 
Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSHE we Wło-
cławku.

Celem konferencji było przybliżenie wy-
branych problemów związanych ze współ-
czesnymi zagrożeniami zdrowotnymi. Konfe-
rencja adresowana była w szczególności do 
osób działających w sferze ochrony zdrowia, 
pracowników placówek szkolno-wychowaw-

czych, przedstawicieli władz publicznych, 
organizacji pozarządowych, instytucji zajmu-
jących się zdrowiem publicznym oraz kadry 
kierowniczej zakładów pracy.

Następne spotkania Studenckich Kół Na-
ukowych, i miejmy nadzieję, że następne suk-
cesy włocławskich studentów, oraz wymiana 
doświadczeń naukowych zaplanowane zosta-
ły w Lublinie, Warszawie, Łodzi i Gdańsku.

Cyklicznie, raz w miesiącu odbywają się 
spotkania we Włocławskim Towarzystwie 
Diabetologicznym, gdzie spotykają się oso-
by chorujące na cukrzycę. Młodzież kierunku 
pielęgniarstwo wspiera i edukuje osoby po-
trzebujące takiej pomocy.

Działalność promująca kierunek i uczelnię 
to także udział w organizacji przedsięwzięć, 
takich jak targi edukacyjne, „Drzwi Otwarte”, 
wyjazdy do szkół średnich, zakładów opieki 
zdrowotnej oraz współuczestniczenie w Fe-
stiwalu Kultury, Nauki i Techniki. 

Mamy nadzieję, że Koło Naukowe Zdro-
wia Publicznego będzie aktywnie się rozwi-
jać, a osiągnięcia młodych osób w dziedzinie 
nauki będą prezentowane w prestiżowych 
czasopismach zawodowych.

Wszystkich zainteresowanych studentów 
chcących pracować w Kole serdecznie zapra-
szamy.

dr n. med. Dorota Kochman
dr n. med. Robert Ślusarz

Działalność naukowa
Studenckiego Koła Naukowego Zdrowia Publicznego

Zajęcia na kierunku pielęgniarstwo
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W dniu 19 października 2007 r. z inicja-
tywy członków Sekcji Zdrowia Publicznego 
Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej (PSSE), a także Wydziału Promocji 
Zdrowia i Polityki Społecznej UM we Wło-
cławku odbyła się w murach naszej uczelni 
konferencja poświęcona współczesnym za-
grożeniom zdrowotnym. Patronat honoro-
wy pełnił prezydent miasta Andrzej Pałucki 
oraz starosta włocławski Jan Ambrożewicz. 
Duże zainteresowanie tematyką konferencji 
potwierdzone zostało imponującą frekwencją 
jej uczestników. Szczególne zainteresowanie 
wykazali pracownicy placówek szkolno-wy-
chowawczych, ochrony zdrowia, a także 
przedstawiciele władz publicznych naszego 
miasta i powiatu włocławskiego.

Słowami kluczowymi prezentowanych 
referatów były: styl życia, nadciśnienie tętni-
cze, choroba niedokrwienna serca, miażdżyca, 
otyłość, astma oskrzelowa, prewencja, profi-
laktyka, czynniki ryzyka oraz działania zbio-
rowe. Zagrożenia, na które zwrócono szcze-
gólną uwagę to otyłość i nadciśnienie tętnicze 
u dzieci i dorosłych. W ostatnich latach licz-
ba osób z otyłością i nadwagą dramatycz-
nie wzrosła. Do niedawna określenie „gruby 
naród” był synonimem populacji zachodniej, 
głównie Amerykanów. Obserwacje i doświad-
czenia krajów zachodnich z dużym prawdo-
podobieństwem wskazują na spodziewany 
podobny kierunek zmian epidemiologicznych 
i następstw epidemii otyłości w naszym kraju. 
Cywilizacja bowiem narzuca współczesnemu 
człowiekowi wiele szkodliwych ograniczeń 
i zmian w jego stylu życia. Szczególne za-
interesowanie problemem epidemii otyłości 
wynika z faktu, że stanowi ona czynnik ryzyka 
wielu chorób przewlekłych, głównie układu 
sercowo-naczyniowego. Jest niezależnym 
czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej 
serca. Zwiększa 3–4 razy częstość rozwoju 
nadciśnienia tętniczego, udaru mózgu oraz 
dwukrotnie niewydolności krążenia. Sprzyja 
rozwojowi chorób metabolicznych (cukrzycy 
typu II, hiperlipidemii), reumatologicznych, 
chorób wątroby, dróg żółciowych i układu 
oddechowego. Otyłość stanowi także czyn-
nik ryzyka rozwoju niektórych nowotworów. 
Na uwagę zasługują także problemy psycho-
socjologiczne związane z niską samooceną 
i brakiem akceptacji otyłego dziecka w gru-
pie rówieśniczej. W referatach konferencyj-
nych podkreślano, że dobre zdrowie ludzi 
jest efektem zintegrowanych działań całego 
społeczeństwa, gdyż stan zdrowia determi-
nowany jest przez czynniki, wśród których 
część można korygować zbiorowym wysił-

kiem a niektóre eliminować poprzez indywi-
dualne decyzje człowieka. W ciągu ostatnich 
lat cywilizacja posunęła się do przodu w wielu 
gałęziach nauki i techniki. Jednakże temu bar-
dzo szybkiemu rozwojowi cywilizacji oprócz 
niewątpliwych sukcesów i dobrodziejstw, to-
warzyszą negatywne skutki i dość przykre dla 
zdrowia człowieka konsekwencje. Podejście 
do rozwoju zdrowia zintegrowane i wielo-
dyscyplinarne jest bardziej skuteczne, lepiej 
zaspokaja potrzeby i jest bardziej efektywne 
ze względu na koszty aniżeli podejście wąskie, 
sprowadzające się tylko do sektora zdrowia. 
Doświadczenia ostatnich lat jasno wykazały, 
że bardzo dobre efekty daje systematycz-
na działalność informacyjna, motywowanie 
i wspieranie jednostek, grup i społeczności 
lokalnych w miejscach, gdzie ludzie żyją, 
pracują i bawią się. W szkołach pożądane są 
działania wspólne uczniów, nauczycieli i ro-
dziców, współpracujących ze społecznością 
lokalną i wspomaganych przez doradców do 
spraw zdrowia. Wszystkie te grupy razem po-
winny analizować sytuację zdrowotną, projek-
tować programy interwencyjne i oceniać ich 
efekty. Wszystkie dzieci powinny mieć prawo 
do nauki w szkołach promujących zdrowie, 
w których całościowo ujmuje się promo-
cję zdrowia fizycznego, emocjonalnego i 
społecznego uczniów, nauczycieli i innych 
pracowników szkoły, rodzin i społeczności 
lokalnych. W walce z wieloma zagrożeniami 
zdrowotnymi zasadnicze znaczenie powinna 
mieć nowoczesna profilaktyka i edukacja. Jest 

Ochrona przed zagrożeniami
zdrowotnymi XXI wieku

Dr n. med. Wanda Stefańska



1�

N
R 

25
 

lu
ty

 2
00

8

dokończenie na str. 15

to najbardziej skuteczne i opłacalne podej-
ście do problemów zdrowotnych. Podczas 
konferencji przedstawiono przykłady działań 
profilaktyczno-edukacyjnych realizowanych 
przez PSSE we Włocławku. Zaproponowano 
również działania korygujące wadliwy styl 
żywienia dzieci i młodzieży.

Kompleksowe działania i interwencje 
edukacyjne powinny modyfikować styl życia 
i czynniki środowiskowe, tak by skuteczniej 
niż dotąd zapobiegać rozwojowi otyłości i in-
nych czynników ryzyka sercowo-naczyniowe-
go. Duży niepokój budzą dane mówiące, że 
u dzieci z nadmierną masą ciała nadciśnie-

Podczas przerwy można było zaopatrzyć się
w materiały o tematyce zdrowotnej
oraz skorzystać z oferty przygotowanej
przez studentów kierunku pielęgniarstwo:
pomiaru ciśnienia tętniczego
oraz pomiaru masy ciała i indeksu BMI

nie tętnicze skurczowe występuje 4,5 razy 
częściej, a rozkurczowe 2,4 razy częściej niż 
u ich rówieśników z prawidłową masą ciała. 
O ile problem nadciśnienia tętniczego u osób 
dorosłych spotyka się z coraz powszechniej-
szym zrozumieniem i nie wymaga podkreśla-
nia, o tyle nadciśnienie u dzieci i młodzieży 
jest nadal zagadnieniem niedocenionym. 
Nadciśnienie tętnicze rozpoznaje się u dzieci 
i młodzieży coraz częściej. Największe jednak 
zainteresowanie i niepokój budzi współistnie-
nie nadciśnienia tętniczego z nadwagą lub 
otyłością. Koincydencja tych jednostek cho-
robowych znacznie pogarsza rokowanie, za-

równo w krótkiej perspektywie, jak i później 
w życiu dorosłym. Jednocześnie możliwości 
skutecznej, głównie niefarmakologicznej in-
terwencji w zakresie redukcji masy ciała są 
najbardziej uzasadnione w młodych grupach 
wiekowych. 

Sporo uwagi podczas konferencji poświę-
cono także profilaktyce astmy oskrzelowej. 
Ponadto przedstawione zostały wyniki badań 
na temat uwarunkowań zdrowia mieszkań-
ców Włocławka i regionu w kontekście ich 
sytuacji społeczno-ekonomicznej.

dr n. med. Wanda Stefańska 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego (UKSW) w Warszawie Wydział Nauk 
Humanistycznych Instytut Pedagogiki im. 
św. Jana Bosko był organizatorem w dniu 
6 grudnia 2007 r. ogólnopolskiej konferencji 
pt. „Wobec odmienności dziecka, konteksty 
edukacyjne i społeczne”. Konferencja odbyła 
się pod patronatem Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami 
im. Hansa Aspergera. Patronat naukowy peł-
niła prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska Kwapisz, 
dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych 
UKSW w Warszawie, która dokonała uroczy-
stego otwarcia konferencji. Na szczególne sło-
wa uznania zasługuje nienaganna organizacja 
konferencji ze strony dr Lidii Marszałek i dr 
Marzeny Dycht.

W sesji plenarnej można było wysłuchać 
wykładu m.in. prof. dr. hab. Adama Solaka 
pt. „Problematyka tolerancji odmienności 
w rzeczywistości funkcjonowania dojrzałego 
społeczeństwa”, dr Elżbiety Minczakiewicz pt. 
„Edukacja niepełnosprawnych postawą i szan-
są dialogu rodziny i szkoły”, prof. dr. hab. 
Bogdana Szczepankowskiego pt. „Blaski i cie-

nie integracji szkolnej dzieci z uszkodzonym 
słuchem” czy prof. dr. hab. Jerzego Stoch-
miałka pt. „Konteksty edukacyjne i społeczne 
procesu przezwyciężania zjawiska niepełno-
sprawności”. Niezwykle interesujące było też 
wystąpienie prezes Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami 
im. Hansa Aspergera — mgr Ilony Rzemieniuk 
pt. „Zespół Aspergera — niepełnosprawność 
czy ekstrawagancja”. Przedstawiła ona naj-
nowsze poglądy na temat specyfiki zaburzeń 
w zespole Aspergera i aktualne wątpliwości, 
co do kwalifikacji ZA jako sposobu społecz-
nego funkcjonowania dziecka w kategoriach 
niepełnosprawności lub też pozytywnych spo-
łecznie cech osobowości.

Konferencja została podzielona na dwie sek-
cje, w których odbyły się dyskusje panelowe. 
W I sekcji poruszone zostały problemy związane 
z edukacją wobec odmienności dziecka, a w II 
sekcji zaprezentowano kwestie ze społecznym 
kontekstem odmienności dziecka.

W przedstawionym referacie zajęłam się 
dzieckiem maltretowanym i wpływem tego 
zjawiska na karierę szkolną oraz kontakty 

rówieśnicze i społeczne. Omówiłam w nim 
poszczególne formy maltretowania dziecka, 
jak również zajęłam się kwestią w jaki sposób 
szkoła powinna pomóc dziecku dotkniętemu 
przemocy, aby jego skutki były najmniej do-
tkliwe dla dziecka w chwili obecnej i w przy-
szłości.

Wszystkie prezentowane kwestie wzbudzi-
ły wielkie zainteresowanie czynnych uczestni-
ków konferencji, jak też licznej rzeszy słuchaczy 
w osobach studentów Instytutu i zaproszo-
nych gości, pobudzając niekiedy do długich 
dyskusji i z pewnością stając się podstawą do 
pogłębienia wiadomości z zakresu zagadnień 
związanych z odmiennością dziecka w aspek-
cie społecznym i edukacyjnym. 

Z pewnością ukaże się w najbliższym 
czasie monografia tematyczna, która będzie 
zbiorem przestawionych referatów. Myślę, że 
powinni zapoznać się z treścią tej monografii 
rodzice, nauczyciele, pedagodzy, wychowaw-
cy, opiekunowie i studenci kierunków peda-
gogicznych i nauczycielskich. 

Wobec odmieNNości dziecka
konteksty edukacyjne i społeczne
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Koło Naukowe Pedagogów w roku akade-
mickim 2007/2008 kontynuuje badania nad 
doborem partnera życiowego, których ce-
lem jest próba odpowiedzi na pytanie jakimi 
czynnikami kierują się młodzi ludzie łącząc 
się w pary.

Małżeństwo jest stanem życia mogącym 
dać wiele szczęścia i uczuciowej pełni, nie-
mniej jest stanem bardzo trudnym. Po ślubie 
małżonkowie przebywają razem codziennie, 
towarzyszą sobie w większości sytuacji życio-
wych, łączą ich wspólne i nie zawsze miłe 
obowiązki, na każdym kroku odczuwają zależ-
ność życiową, w codziennych planach muszą 
uwzględniać swoje zamiłowania i upodoba-
nia. Nie jest to sprawa łatwa i konieczne jest 
przystosowanie się małżonków do siebie i do 
instytucji małżeństwa w ogóle.

Czy dojrzewający dziewczęta i chłopcy 
wiedzą, czego oczekują od osoby, która ma 
im towarzyszyć przez całe życie? Czy są świa-
domi swoich potrzeb, czy mają ukształtowany 
system wartości, czy mają określone kryteria 
według których dobiorą partnera czy part-
nerkę. Sądząc z wypowiedzi wielu młodych 
ludzi, do pewnego stopnia — tak.

Młodzi ludzie wiedzą, czego chcą i teo-
retycznie powinni dokonać właściwego wy-
boru. Biorąc pod uwagę deklarowane przez 

nich preferencje dotyczące przyszłego współ-
małżonka, trudno zrozumieć, skąd bierze się 
tyle nieudanych i nieszczęśliwych małżeństw, 
a także rozwodów.

Ale w praktyce bardzo często młodzi lu-
dzie w wyborze współmałżonka kierują się 
zupełnie innymi kryteriami, takimi jak: ładna-
(y), przystojny, fajnie tańczy, dobrze się ubie-
ra, a przede wszystkim dużo zarabia. Są to 
kryteria zewnętrzne, przemijające i przy dal-
szym współżyciu nie wystarczające, a przede 
wszystkim nie najważniejsze.

Wydaje się, więc, że anachroniczna prak-
tyka narzeczeńska ma nadal swoje głębokie 
uzasadnienie. Wybór partnera do małżeń-
stwa powinien być sprawdzony w czasie, 
poprzez próby przebywania ze sobą partne-
rów w bardzo zróżnicowanych sytuacjach. 
Najważniejszym walorem narzeczeństwa jest 
to, że powinny się w nim ujawnić nie tyle po-
zytywne cechy partnera, które już wywołały 
uczucie, ale właśnie negatywne cechy kandy-
data do małżeństwa, które nie rozpoznane 
i nie uświadomione mogą z czasem zagrozić 
całemu związkowi. Jednym słowem chodzi 
o poznanie partnera bardziej autentyczne-
go, a więc takiego, jakim jest w rzeczywi-
stości. Nie należy, więc starać się „wywierać 
wrażenia” na narzeczonym lub narzeczonej 

Kryteria doboru
partnera z działalności

KNP PERSONA

12 grudnia 2007 r. na Wydziale Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu odbyła się konferencja dyrek-
torów szkół i nauczycieli konsultantów pt. „Udział rodziców w życiu szkoły w ujęciu polskiego 
prawa oświatowego”. Została ona przygotowana na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej 
przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, w porozumieniu z Kujawsko-Pomorskim 
Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku i Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną. 
Przedmiotem spotkania były nowe zapisy zawarte w Ustawie z 11 kwietnia 2007 r. (Dz.U. 
z dnia 9.05.07 r. Nr 80, poz. 542), które dotyczą funkcjonowania Rad Rodziców w szkole 
oraz zagadnienie budowania partnerskich relacji między nauczycielami a rodzicami, niezwykle 
istotnych w procesie kształcenia i wychowania młodego pokolenia.

Referaty wygłosiły: mgr Krystyna Pietrus, nauczyciel konsultant Kujawsko-Pomorskiego Cen-
trum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, specjalista w dziedzinie prawa oświatowego oraz 
dr Lena Tkaczyk, adiunkt Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSHE, nauczyciel konsultant 
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem odbiorców, o czym świadczyć może 
ożywiona dyskusja na zakończenie spotkania.

dr Lena Tkaczyk

koNfereNcja
dla dyrektorów szkół
i nauczycieli konsultantów

Zdanie końcowe, podsumowujące całe 
spotkanie, wypowiedział Jego Eminencja ks. 
Arcybiskup Metropolita Warszawski Kazimierz 
Nycz. Słowa, które skierował do wszystkich 
uczestników konferencji napełniły nas wiarą 
i utwierdziły w przekonaniu, że to, co staramy 
się robić dla dobra dziecka, jest warte nasze-
go poświęcenia i przyniesie rezultaty, które 
z pewnością nie od razu będą widoczne, ale 
drobne kroczki, jakie stawiamy na pewno 
będą już zauważalne w najbliższym okresie. 
Były to słowa, które z pewnością zapisały się 
w pamięci, każdego kto ich wysłuchał. Rów-
nie ważne słowa zachęcające wszystkich do 
dalszej pracy dla dobra dziecka wypowiedział 
Jego Magnificencja Prorektor UKSW ks. prof. 
dr hab. Henryk Skorowski.

Mam nadzieję, iż konferencja nie pozosta-
nie kwestią zamkniętą, ale będzie początkiem 
otwartej i prawdziwej debaty społecznej.

dr Barbara Moraczewska

innego niż prawdziwe, zwłaszcza, że przyzwy-
czaiwszy partnera do swoich wad i nawyków 
uczy się drugą stronę tolerowania tego, co 
tolerować można, nie zaskakując jej niczym, 
z czego przed małżeństwem nie zdawałaby 
sobie sprawy. Młodzi mający zamiar się po-
brać powinni lepiej się poznać i to nie tylko 
w atmosferze wczasowo-dyskotekowej, lecz 
przy wspólnej nauce czy pracy, poznać swoje 
nawyki, zainteresowania, sposób spędzania 
wolnego czasu, krąg kulturowy, charakter 
i temperament. W okresie narzeczeńskim 
należałoby też poznać swoje rodziny i pa-
nujące w nich zwyczaje. Z domu rodzinne-
go każdy wynosi określony bagaż nawyków 
i poglądów na życie, określony styl współżycia 
z otoczeniem. Stąd też konieczność pozna-
nia rodziny współpartnera, gdyż istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że będzie on taki jak 
jego rodzina, w której został wychowany 
i ukształtowany. Młodzi ludzie powinni sobie 
uświadamiać, że dla nich partner nie zerwie 
ze swoją rodziną, z jej specyficznym mikrokli-
matem emocjonalnym, kręgiem kulturowym, 
z przyzwyczajeniami, typem wzajemnych sto-
sunków.

Działalność Koła obejmuje również inne 
zagadnienia m.in. zapraszamy na wykłady 
osoby reprezentujące różne dziedziny życia.

W listopadzie gościliśmy Jarosława Siera-
kowskiego zastępcę kierownika USC we Wło-
cławku z wykładem „Małżeństwo ma sens, 
czy nie?”, w grudniu — Mieczysława Syna-
kiewicza twórcę i reżysera amatorskiego Te-
atru Skene. Temat wystąpienia „Pedagogiczne 
aspekty działalności teatrów dziecięcych”.

 
Opiekun Koła dr Urszula Kempińska
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W dniach 27–30 września 2007 r. wykładow‑
ca Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych 
dr Adam Wróbel prowadził zajęcia na naj‑
większej tureckiej uczelni — Ankara Univer‑
sity, która od ponad trzech lat współpracuje 
z WSHE w ramach programu LLP Socrates/Era‑
smus. Oto garść jego serdecznych, ciekawych 
wrażeń i refleksji.

Już od kilku lat spotykałem się w WSHE 
ze studentami z Ankary: uczyłem ich, opieko-
wałem się nimi, przybliżałem tajniki polskiej 
kultury, literatury i naszego języka, a także or-
ganizowałem wycieczki, by pokazać ciekawe, 
urokliwe miejsca naszego regionu. Do dzisiaj 
utrzymują ze mną, także i z naszymi studen-
tami żywe kontakty.

Warto też przypomnieć, że 23 maja 2005 r. 
odbyła się w naszej uczelni konferencja na-
ukowa: „Bliżej Turcji — bliżej Polski”, pod-
czas której zaprezentowałem referat: „O tu-
recko-polskich związkach językowych i lite-
rackich”. A obecnie, w semestrze zimowym, 
w WSHE przebywają trzy studentki z Ankary 
na kierunkach: filologia polska i socjologia.

Wielokrotnie też odwiedzała naszą uczel-
nię prof. Neşe Munise Yüce, która m.in. w ma-
ju 2005 r. mówiła ciekawie o pobycie Adama 
Mickiewicza w Stambule, a w maju 2007 r. 
o twórczości najgłośniejszego pisarza turec-
kiego — noblisty Orhana Pamuka.

26 listopada 2005 r., w 150. rocznicę 
śmierci Adama Mickiewicza, ministerialna 
delegacja z Polski otworzyła wyremontowa-
ne muzeum w Stambule, a jednej z przyle-
głych ulic władze miasta nadały imię Adama 
Mickiewicza. Delegacja odwiedziła również 
wieś Adampol, której nazwa, jak wielokrot-
nie i zgodnie podkreślano w dokumentach, 
związana jest z imieniem księcia Adama Czar-
toryskiego. Turcy nazwali miejscowość — Po-
lonezköy (Polska Wieś).

Przed wyjazdem poczyniliśmy wcześniej-
sze ustalenia dzięki kontaktom z mgr Joanną 
Skibą i prof. Neşe Munise Yüce.

W Ankarze, którą zamieszkuje ponad 5 mi-
lionów mieszkańców (zespół miejski ma ok. 
10 mln), spędziłem 4 dni. Czas tam spędzony 
był bardzo pracowity. A nad wyraz gwarna, 
tętniąca życiem stolica powitała mnie słoń-
cem, stołecznym zgiełkiem. Na szczególną 
uwagę zasługują bardzo ciekawe, niepowta-

rzalne zasady ruchu drogowego opierające się 
na odpowiednim, dosyć delikatnym używaniu 
klaksonów. Byłem mile zaskoczony, zdumiony 
i zauroczony tymże naprawdę dosyć przyjem-
nym, muzycznym wprost, miszmaszem dźwię-
kowym. Na pewno każdy przybysz zauważy 
też rychło, że ludzie są tam bardzo otwarci, 
serdeczni, chętni do pomocy.

Stołeczny Uniwersytet Ankarski jest oczy-
wiście jedną z najlepszych uczelni w Turcji, 
a w samej Ankarze jest najstarszy i najwięk-
szy (studiuje w nim ok. 50 tys. studentów). 
Na uczelni odbywały się już normalne zaję-
cia, obserwowałem więc studentów podczas 
zajęć i podczas przerw, także w akademiku 
i w bufetach, kafejkach studenckich i otwar-
tych ogródkach. A o niezwykłej serdeczności 
niechże świadczy następujące zdarzenie: otóż 
na powitanie w windzie odpowiedziałem po 
angielsku i poinformowałem, że jestem z Pol-
ski. Wówczas sympatyczna studentka wycią-
gnęła drobną rączkę z małymi placuszkami 
i próbowała mnie nimi poczęstować — za-
skoczony, zdumiony nie bardzo wiedziałem, 
co mam uczynić. Jeszcze dzisiaj ogarnia mnie 
serdeczne wzruszenie, gdy sobie przypomi-
nam tę niecodzienną sytuację. 

Najwięcej czasu spędziłem oczywiście na 
Wydziale Języka, Historii i Geografii (Dil ve 
Tarih Cografya Fakultesi), w Instytucie Języ-
ków i Literatur Zachodnich (Bati Dilleri ve Ede-
biyatlari), w Katedrze Polonistyki (Leh Dili ve 
Edebiyati Anabilim Dali). Przedtem starannie 
się przygotowałem, zarówno co do treści mo-
ich wykładów, jak i ich formy: odpowiednio 
atrakcyjnych materiałów, w szczególności 
zaś tekstów literackich i opracowań, albu-
mów, folderów, kserokopii, taśm wideo itp. 
Wziąłem ze sobą wiele tekstów, na przykład 
piękne, atrakcyjne wydanie Pana Tadeusza. 
Zawiozłem tam i podarowałem m.in. dwa 
egzemplarze przepięknego albumu: Hej! Ku-
jawy jakie cudne… ofiarowane przez prezy-
denta Włocławka Andrzeja Pałuckiego, także 
egzemplarze „Gazety Kujawskiej” i „Gazety 
Lipnowskiej” z notatkami, zdjęciami o po-
bycie studentów z Turcji, a nawet próbny 
wydruk, tzw. szczotkę naszej „Vladislavii” 
z października.

Przede wszystkim miały to być wykłady 
z literatury, kultury i nauki o języku polskim. 
Przeprowadziłem więc cykl zajęć poświęco-

nych twórczości Adama Mickiewicza, spotka-
łem się również z wykładowcami, m.in. prof.   
Neşe Munise Yüce oraz mgr Dorotą Mikołaj-
czyk i mgr. Pawłem Zacharewiczem.

Gdy myślałem o atrakcyjnych tematach, 
o ciekawych postaciach kultury, literatury, 
nauki, polityki polskiej za granicą ( przede 
wszystkim w Turcji) to nie mogło nie być Ada-
ma Mickiewicza, „Pana Tadeusza”, no i tak 
nam bliskiego, zabarwionego sentymentem 
i blaskiem wspomnień, Zaścianka Dobrzyń-
skiego, albowiem przecież:

Słynie szeroko w Litwie Dobrzyński Zaścianek

Męstwem swoich szlachciców, pięknością  

 /szlachcianek.

Niegdyś możny i ludny; bo gdy król Jan Trzeci

Obwołał pospolite ruszenie przez wici,

Chorąży województwa z samego Dobrzyna

Przywiódł mu sześćset zbrojnej szlachty.

[…]

Różnili się Dobrzyńscy między Litwą bracią

Językiem swoim, tudzież wzrostem i postacią.

Czysta krew lacka, wszyscy mieli czarne włosy,

Wysokie czoła, czarne oczy, orle nosy;

Z Dobrzyńskiej Ziemi ród swój starożytny wiedli.

A choć od lat czterystu na Litwie osiedli,

Zachowali mazurską mowę i zwyczaje.

(Warszawa 1984, s. 181–182)

Teksty, także i te w języku angielskim, mo-
głem ilustrować odpowiednimi materiałami, 
np. przepięknym folderem „Along Vistula 
River” („Z biegiem Wisły”) — nadwiślańskie 
okolice Płocka, Dobrzynia i Włocławka. Wzru-
szyłem się, gdy dostrzegłem na jednym ze 
zdjęć, że turecka studentka trzyma tenże gu-
stowny folder przepełniony błękitnym niebem 
i szeroką Wisłą.

A podczas serdecznych żywych rozmów 
jakże miło było słyszeć, że znany nam stu-
dent Said Altuntas, który przebywał na na-
szej uczelni w semestrze letnim 2005/2006 
(„Vladislavia” nr 23, luty 2007 r.) i przez cały 
czas okazywał jakże wszechstronne zaintere-
sowania lingwistyczne, także i dzięki naszej 
rekomendacji, będzie wkrótce doskonalił 
język polski na Uniwersytecie Warszawskim 
w Instytucie Języka i Kultury Polskiej dla Cu-
dzoziemców „Polonicum”, które skupia się 
właśnie na kształceniu cudzoziemców w dzie-
dzinie języka i kultury polskiej. Pod koniec 

       O wykładach
na stołecznym Ankara University
         i o Ankarze
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stycznia 2008 r. o rekomendację zwrócił się 
student Ufuh Yalcin, który studiował w WSHE 
w 2006 r. — ubiega się on o stanowisko tłu-
macza w ambasadzie RP w Ankarze.

Turcja zachwyca nie tylko pięknem przyrody 
i przyjaznym usposobieniem mieszkańców. To 
także kraj bogaty w zabytki, zdradzające wyjąt-
kowo bogate dziedzictwo kulturalne. To prze-
cież w Ankarze spotykamy niebywałą mieszan-
kę kulturową, cywilizacyjną i społeczną.

Najlepsze, najciekawsze muzeum w Anka-
rze to Muzeum Cywilizacji Anatolijskich (Ana-
dolu Medeniyetleri Muzesi) — główny punkt 
programu dla wszystkich interesujących się 
historią starożytną Turcji. Eksponaty i eks-
pozycje wczesnych cywilizacji anatolijskich: 
paleolitycznej, neolitycznej, chalkolitycznej, 
z epoki brązu, asyryjskiej, hetyckiej, frygijskiej, 
urartyjskiej i lidyjskiej. Bardzo ciekawe ruiny 
zamku, ogromna współczesna budowla Mu-

W semestrze zimowym 2007/2008 na 
Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych 
przebywają studentki: Ozge Gul, Hatice De-
mirturan (na filologii polskiej) i Duygu Celik 
(na socjologii) z partnerskiej tureckiej uczelni 
Ankara University, na którym można studio-
wać filologię polską. Studia te są możliwe 
dzięki unijnemu programowi Socrates/Era-
smus wspierającemu międzynarodową wy-
mianę studentów.

Podobnie jak i poprzednicy, tureckie stu-
dentki bardzo żywo interesują się naszym 
językiem, literaturą i kulturą. Chętnie korzy-
stają z dość bogatych już zbiorów Biblioteki 
Głównej WSHE i zbiorów Biblioteki Publicz-

nej we Włocławku. Uczestniczyły już w kilku 
spotkaniach organizowanych przez Sekcję 
Bibliologiczną i Sekcję Artystyczno-Literacką 
Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Jakże miłą niespodzianką był dla nich po-
emat włocławskiej poetki Teresy Olewczyńskiej 
W Górach Kapadocji… zamieszczony w nie-
dawno wydanych „Alegoriach. Zeszytach Na-
ukowych Sekcji Literacko-Artystycznej”.

Przez cały czas uczestniczą w ciekawych 
zajęciach prowadzonych na filologii polskiej 
WSHE, pilnie się uczą i pomyślnie zalicza-
ją odpowiednie przedmioty. Wielokrotnie 
spotykały się już z włocławskimi i toruński-
mi studentami, brały udział w spotkaniach 

organizowanych przez mgr Joannę Skibę, 
kierowniczkę Biura Współpracy z Uczelniami 
Krajowymi i Zagranicznymi WSHE.

Uczestniczą też w specjalnym kursie języ-
ka polskiego i polskiej kultury prowadzonym 
przez dr. Adama Wróbla. Zwiedziły już najcie-
kawsze zakątki naszego regionu, wielokrotnie 
były w Toruniu, tak bogatym w zabytki oraz 
zwiedziły Kraków. Na początku pobytu w Pol-
sce, wczesną jesienią, przebywały na ziemi do-
brzyńskiej. Odwiedziły m.in. prastary Dobrzyń 
nad Wisłą, gdzie z Góry Zamkowej podziwiały 
najszerszą w tym miejscu Wisłę, w urokliwej 
— wśród urodzajnych pól położonej — pod-
dobrzyńskiej jesiennej Wierznicy. 

Bardzo też chciały obejrzeć całkiem nowe, 
nowocześnie wyposażone Publiczne Gimna-
zjum im. Lecha Wałęsy w Chalinie, gdzie były 
niezwykle serdecznie podejmowane przez 
dyrektora mgr. Kazimierza Żołnowskiego. 
Zwiedzały szkołę, jezioro i park, po którym 
przed laty spacerował przecież sławny uczeń, 
absolwent chalińskiej szkoły.

Sympatyczne Turczynki polubiły Pol-
skę. Zgodnie przyznają, że pobyt na naszej 
uczelni na pewno przyczynił się do lepsze-
go poznania i pogłębienia wiedzy o języku 
polskim, o polskiej kulturze, do jej lepszego 
zrozumienia. Przyczynił się do pokochania 
Włocławka, Kujaw, nadwiślańskiego Dobrzy-
nia, Polski. Okazał się też doskonałą formą 
promocji przede wszystkim WSHE, Włocławka 
i regionu. W ramach odpowiednich ćwiczeń 
stylistyczno-językowych poznają i tłumaczą 
na język turecki utwory naszych wybitnych 
twórców regionalnych, podejmujących w swej 
twórczości także bardzo ciekawe, atrakcyjne 
motywy tureckie.

dr Adam Wróbel

zeum Etnograficznego, Atakula Tower. 
Także gwarny bazar wprowadza w za-

chwyt kolorystyką tkanin, dywanów, talerzy, 
delikatnością porcelany oraz setkami prze-
różnych drobnych produktów. Namówiony 
przez mych przesympatycznych przewodni-
ków, znających doskonale realia, obyczaje 
i oczywiście turecki język — panią Dorotę 
i pana Pawła, kupiłem małe puszyste dywa-
niki, jako gustowne pamiątki. A wszędzie 
ta różnorodność, także współczesnej ulicy: 
kobiety w chustach. No i nieodłączne gesty 
pełne serdeczności, zainteresowania. Była to 
na pewno ciekawa podróż, pełna całkiem no-
wych doświadczeń.

Ankara to w pełni europejskie, choć po-
łożone w Azji, miasto, posiadające całkiem 
niezłe drogi, eleganckie centra handlowe 
z markowymi sklepami. Zachwyciły mnie lot-
niska w Stambule i Ankarze, niezwykle wysoki 

poziom obsługi na tychże nowoczesnych lot-
niskach i w samolotach, którego naprawdę 
możemy tylko pozazdrościć.

Wyjazd był ze wszech miar bardzo poży-
teczny, służył na pewno lepszemu poznaniu, 
zrozumieniu i umocnieniu więzów tradycyjnej 
już sympatii polsko-tureckiej. Spowodował też, 
że zdecydowałem się zgłębiać tajniki ciekawe-
go i bardzo logicznego języka tureckiego.

Otrzymuję serdeczne SMS-y, a zakupiona 
tamże, doskonale się sprawująca, podkładka 
pod myszkę komputerową, w postaci gu-
stownego dywanika, przypomina wrześnio-
wą stołeczną Ankarę: pełną słońca, gwaru, 
starożytnych zabytków, z uniwersytetem 
i oczywiście tychże wielu, wielu tak przecież 
przeze mnie lubianych i cenionych w pełni 
europejskich studentów.

dr Adam Wróbel

Studentki z Turcji w WSHE

(zdjęcia na 3. stronie okładki)

Wizyta w Publicznym Gimnazjum im. Lecha Wałęsy w Chalinie
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Ciągły wzrost konkurencyjności na rynku edukacyjnym powoduje 
coraz większe zainteresowanie bibliotek metodami i technikami kształ-
towania strategii działań, charakterystycznymi dla świata biznesu. Po-
jęcia takie, jak: marketing, promocja, public relations, jakość usług, 
znalazły praktyczne zastosowanie w bibliotekach, szczególnie tych, 
funkcjonujących w strukturach wyższych szkół niepublicznych. Uczelnie 
niepubliczne i ich biblioteki są zmuszone do bardzo intensywnej walki 
o klientów (studentów i czytelników), ponieważ podstawą ich funkcjo-
nowania jest czesne płacone przez studentów. W dobie dynamicznie 
zmieniającej się sytuacji demograficznej (niż demograficzny, emigracja 
zarobkowa), zwiększających się wymogów jakościowych, utrzymanie 
się placówek niepublicznych zaczęło zależeć od umiejętności tworze-
nia pozytywnego wizerunku instytucji, pozyskiwania dodatkowych 
środków finansowych, zawierania korzystnych umów o współpracy 
z innymi podmiotami. Warunkiem koniecznym kształtowania owocnej 
współpracy bibliotek z klientami i otoczeniem jest stosowanie zasady 
partnerstwa.

Doceniając wielką rolę wspomnianych czynników rozwoju, środowi-
sko bibliotekarskie często organizuje konferencje, spotkania, warsztaty, 
inicjuje dyskusje na forach internetowych, w celu wymiany poglądów, 
doświadczeń związanych z różnorodnymi, nowymi koncepcjami funk-
cjonowania nowoczesnej biblioteki. W takim celu, w dniach 20–21 
września 2007 r., w Sosnowcu i Bochni została zorganizowana 9. Ogól-
nopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych Szkół Wyższych, pt. 
„Partnerzy bibliotek”. Organizatorem była Biblioteka Wyższej Szkoły 
„Humanitas” w Sosnowcu. Podczas konferencji przedstawiono 17 re-
feratów (z 24 przewidzianych do opublikowania) ujętych w siedmiu 
panelach: 

1) public relations organizacji niedochodowych, 
2) marketing partnerski w usługach bibliotek, 
3) współpraca bibliotek ze środowiskiem naukowym, instytucjami 

kultury, w środowisku zawodowym, 
4) otoczenie wirtualne — partnerzy w sieci, 
5) otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne bibliotek szkół wyższych, 
6) relacje bibliotek z biznesem, 
7) społeczna odpowiedzialność biznesu — podejście pasywne, po-

dejście aktywne.

 W konferencji uczestniczył, niżej podpisany, przedstawiciel Bi-
blioteki Głównej WSHE, który wygłosił referat pt. „Public relations 
biblioteki wyższej szkoły niepublicznej”, wzbogacony o prezentację 
multimedialną, ukazującą osiągnięcia biblioteki włocławskiej uczelni 
w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku instytucji. Wszystkie 
referaty przygotowane na konferencję ukażą się w formie monografii 
naukowej, nakładem Wyższej Szkoły „Humanitas” w Sosnowcu. Bardzo 
ciekawym uzupełnieniem naukowych wystąpień były zajęcia warszta-
towe pt. „Przywracamy zdrowie książki”, podczas których uczestnicy 
mogli zapoznać się z nowoczesnym sprzętem służącym do własno-
ręcznej, szybkiej konserwacji książek.

Organizatorzy zadbali również o uatrakcyjnienie konferencji, pro-
ponując wspaniałą wycieczkę po rozległych podziemiach zabytkowej 
kopalni soli w Bochni, podczas której uczestnicy mieli okazję skorzystać 
z transportu kolejką górniczą, podziwiać podziemną kaplicę, zabytko-
we maszyny i narzędzia. Wiele emocji dostarczył zjazd na specjalnych 
poduszkach prosto do pięknej sali balowej, znajdującej się na poziomie 
240 m pod ziemią, w której odbyło się wręczenie statuetek Partner 
Bibliotek 2007 dla: Firmy Księgarskiej Wiesława Juszczaka, Sokrates-so-
ftware, Chris-Ramy Kultury, Max Elektronik, Mol Sp. z o.o. W dalszej 
części odbył się bankiet przy muzyce.

Drugiego dnia konferencji, w przerwie obrad, odbyło się spotkanie 
Zarządu Sekcji Bibliotek Uczelni Niepaństwowych przy Zarządzie Głów-
nym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, podczas którego dyskuto-
wano nad nowymi inicjatywami bibliotekarskimi oraz podjęto decyzję 
o organizowaniu dorocznych konferencji w ramach Sekcji.

Dwudniowe obrady pozwoliły na zrealizowanie wszystkich zało-
żonych celów naukowych. Uczestnicy mogli czuć się w pełni usatys-
fakcjonowani z możliwości wysłuchania zróżnicowanych, ciekawych 
referatów; uczestnictwa w dyskusjach panelowych, czy kuluarowych; 
wymiany poglądów, doświadczeń; nawiązanych kontaktów zawodo-
wych. Uzyskane doświadczenia na pewno wpłyną na udoskonalenie 
codziennej pracy i wzmocnienie wizerunku bibliotek i bibliotekarzy.

tekst i fot. Rafał Sadowski

PARTNERZY BIBLIOTEK

Warsztaty bibliotekarskiePrezentacja referatu
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Metoda nauczania na odległość — e-le-
arning, już od kilku lat jest stosowana przez 
bibliotekarzy zatrudnionych w WSHE do pod-
noszenia swych umiejętności i kwalifikacji. 
Specjalnie opracowany przez Bibliotekę Uni-
wersytetu Warszawskiego kurs internetowy 
dla bibliotekarzy „bibweb”, spełnia wszystkie 
kryteria ustawicznego kształcenia dorosłych. 
Jego modułowa budowa pozwala osiągać 
kolejne etapy zaawansowania, a w efekcie 
końcowym uprawnia do otrzymania stosow-
nego certyfikatu.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje drogą 
internetową materiały szkoleniowe, zestawy 
ćwiczeń i zadań do wykonania. Sam narzuca 
sobie tempo i rytm pracy, niemniej zobligo-
wany jest do opanowania całości materiału 
danego modułu w terminie 3 miesięcy. Na 
bieżąco odbywa się komunikacja z metodycz-
nymi opiekunami kursu. W efekcie kształcenia 
kursant nabywa umiejętności w zakresie wy-

E-LEARNINg
wśród bibliotekarzy

Do podstawowego zakresu zadań pracow-
ników Biblioteki Głównej i Archiwum WSHE 
należy m.in. rozwijanie czytelnictwa wśród 
studentów. Z tego zadania staramy się wy-
wiązywać jak najlepiej. Bierzemy również 
udział w akcjach mających na celu propago-
wanie czytelnictwa wśród studentów naszej 
uczelni. Od 19 marca 2007 r. uczestniczymy 
w ogólnopolskiej akcji „Bookcrossing” (wię-

cej na www.bookcrossing.pl), organizujemy 
kiermasze „Książka za złotówkę”. W księgo-
zbiorze Biblioteki oprócz książek naukowych 
— podręczników, kodeksów — znajduje się 
wiele tomów literatury pięknej.

Są to książki zaliczane do kanonu litera-
tury polskiej i światowej oraz beletrystyka 
współczesna. Gromadzimy dzieła autorów 
nominowanych do prestiżowych nagród lite-

rackich i laureatów, m.in. Nobla, Nike (Śnieg 
O. Pamuk, Paw królowej D. Masłowska).

Wśród serii wydawniczych posiadanych 
przez Bibliotekę Główną na uwagę zasługuje 
zwłaszcza „Kanon na koniec wieku”. Ujmuje 
on najważniejsze dzieła literatury XX wieku, 
m.in. Folwark zwierzęcy, Imię róży, Mistrz 
i Małgorzata.

Na półkach biblioteki znajduje się również 
beletrystyka, w tym także pozycje królujące 
obecnie na listach bestsellerów: Katedra 
w Barcelonie, Cień wiatru, Trzynasta opo-
wieść. 

Aby o tego typu nowościach wydawni-
czych posiadanych przez Bibliotekę poinfor-
mować czytelników, tworzone są specjalne 
zestawienia. Ulotki, w których polecamy naj-
nowsze i naszym zdaniem najciekawsze lektu-
ry, dostępne są przede wszystkim w okresach 
dłuższych przerw w nauce — świątecznych, 
wakacyjnych.

Wiele mówi się ostatnio o tym, iż, aby 
wytworzyć sobie sprawność intelektualną 
(by być osobą inteligentną), należy czytać 
jak najwięcej, aby natomiast tę uzyskaną już 
sprawność zachować, należy czytać jak naj-
dłużej (do późnej starości). Zachęcamy więc 
do realizowania tej recepty z wykorzystaniem 
polecanych przez nas środków.

tekst i fot. Urszula Sobczak

korzystania mediów elektronicznych do pozy-
skiwania informacji, dzięki czemu może spro-
stać wymaganiom, jakie niesie przyszłość.

Kurs podzielony jest na dwie części: ogólną 
prezentującą zagadnienia dotyczące Internetu 
i specjalistyczną zawierającą zastosowanie no-
wych technologii multimedialnych w praktyce 
bibliotekarskiej. 

W Bibliotece Głównej WSHE zatrudnionych 
jest siedem osób. Pełny kurs „bibweb” ukoń-
czyło już troje pracowników. Pozostała gru-
pa przystępować będzie w roku bieżącym do 
ostatniego — trzeciego etapu szkolenia. Dzię-
ki poparciu władz uczelni pracownicy mogą 
szkolić się i podnosić kwalifikacje, co skutkuje 
pozytywnie na jakości ich pracy i poziomie 
świadczonych usług na rzecz studentów i in-
nych użytkowników Biblioteki Głównej WSHE. 
Szczegóły dotyczące kursu dostępne są na 
stronie internetowej www.bibweb.pl.

tekst i fot. Katarzyna Gradzik

Nie tylko podręczNiki… 

Bestsellery w Bibliotece Głównej

Nauka na odległość
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KRONIKA
20 IX 2007 — konferencja prasowa, na której rektor dr Wojciech Gulin i pro-

rektor ds. organizacji dydaktyki dr marek Wojtkowski poinformowali 
m.in. o nowej strukturze organizacyjnej uczelni oraz o nowych pro-
pozycjach dla studentów WSHe. 

22 IX 2007 — W Wyższej Szkole Humanistyczno‑ekonomicznej we Wło-
cławku rozpoczął się dla wszystkich studentów rozpoczynających 
naukę w uczelni tzw. tydzień zerowy. Poświęcony on był zajęciom 
o charakterze szkoleniowo‑informacyjnym.

27 IX 2007 — z inicjatywy centralnej komisji egzaminacyjnej i fundacji edu-
kacyjnej „Perspektywy” odbył się w Toruniu „Salon maturzystów 
Perspektywy 2007”. W targach, których celem było przekazanie 
uczniom klas maturalnych rzetelnych i kompleksowych informacji 
na temat egzaminu maturalnego w roku 2008 oraz zasad rekrutacji 
na rok akademicki 2008/2009 wzięła udział Wyższa Szkoła Huma-
nistyczno‑ekonomiczna we Włocławku.

27–30 IX 2007 — Wykładowca Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych 
WSHe we Włocławku dr adam Wróbel prowadził zajęcia na naj-
większej tureckiej uczelni, ankara University, która od ponad trzech 
lat współpracuje z WSHe w ramach programu LLP Socrates/erasmus. 
dr a. Wróbel przeprowadził cykl zajęć poświęconych twórczości 
adama mickiewicza, spotkał się również z wykładowcami, m.in. 
Prof. Neşe munice Yüce oraz mgr dorotą mikołajczyk. 

28 IX 2007 — WSHe podpisała umowę z partnerami w bułgarii, uczelnia-
mi Higher School agricultural college (Płowdiw) oraz institute of 
management (blagoevgrad). Współpraca dotyczyć będzie przede 
wszystkim kierunków i specjalności administracyjnych i ekonomicz-
nych, a w bieżącym roku akademickim obejmować ma swoim zakre-
sem organizację dwutygodniowych praktyk studenckich w firmach 
danego kraju.

1 X 2007 — W Wyższej Szkole Humanistyczno‑ekonomicznej we Włocław-
ku zaczęła obowiązywać nowa struktura organizacyjna uczelni. 
Wprowadzone zostały nieliczne zmiany, ale istotne w określeniu 
zasad funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych. 
Nowa struktura jest w pełni dostosowana do zapisów Ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym. W miejsce sześciu Wydziałów wprowadzo-
ne zostały dwa duże Wydziały: Pedagogiki i Nauk o zdrowiu oraz 
Nauk Społecznych i Technicznych. Żaden z kierunków nie został 
zlikwidowany. W strukturze Wydziału Pedagogiki i Nauk o zdro-
wiu znalazły się kierunki: pedagogika, pielęgniarstwo, położnictwo 
i wychowanie fizyczne. Na Wydziale Nauk Społecznych i Technicz-
nych: administracja, ekonomia, ochrona środowiska, informatyka, 
socjologia, europeistyka, historia, filologia polska i filozofia. 

2 X 2007 — Po raz trzynasty uroczyście zainaugurowano rok akademicki 
2007/2008. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w bazylice kate-
dralnej, której przewodniczył ks. prałat Stanisław Waszczyński, pro-
boszcz katedry. Tuż po niej odbyła się oficjalna część w auditorium 
maximum WSHe im. jana Pawła ii przy ul. Piwnej 3.

2 X 2007 — Ukazał się 24. numer „Vladislavii” — Gazety Semestralnej Wyższej 
Szkoły Humanistyczno‑ekonomicznej we Włocławku.

6 X 2007 — odbyły się uroczystości związane z 35‑leciem instruktorskiego 
kręgu Seniorów zHP im. andrzeja małkowskiego we Włocławku. 
ich współorganizatorem byli: Polskie Towarzystwo Historyczne od-
dział we Włocławku, Wyższa Szkoła Humanistyczno‑ekonomiczna 
we Włocławku oraz gospodarze: Gimnazjum nr 4 i Szkoła Podsta-
wowa nr 23. 

15 X 2007 — zakończył się nabór na studia podyplomowe.

19 X 2007 — kujawsko‑Pomorskie centrum edukacji Nauczycieli we Wło-
cławku, Nauczycielskie kolegium języków obcych w bydgoszczy, 
kuratorium oświaty w bydgoszczy delegatura we Włocławku oraz 
Wyższa Szkoła Humanistyczno‑ekonomiczna we Włocławku byli 
organizatorami iV konferencji wojewódzkiej dla nauczycieli języków 
obcych pt. „Współczesne tendencje w badaniach nad motywacją 
w dydaktyce języków obcych”, jaka odbyła się wczoraj w WSHe. 

19 X 2007 — Wydział Pedagogiki i Nauk o zdrowiu WSHe we Włocławku, 
Powiatowa Stacja Sanitarno‑epidemiologiczna we Włocławku, Wy-
dział Promocji zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu miasta Włocła-
wek oraz Sekcja zdrowia Publicznego Włocławskiego Towarzystwa 
Naukowego zorganizowali konferencję pt. „ochrona przed zagro-
żeniami zdrowotnymi XXi wieku”. 

19 X 2007 — Na zaproszenie rektora dr. Wojciecha Gulina przybył prof. 
Graham Wright z University of abertay dundee (Szkocja). Prorektor 
szkockiej uczelni wygłosił wykład otwarty pt. „Scotland: The land of 
‘braveheart’, adam Smith and ‘Grand Theft auto’”. 

20 X 2007 — W sobotni wieczór studenci oraz goście, którzy odwiedzili WSHe 
mieli okazję uczestniczyć w „ostrym dyżurze w WSHe” — przedsię-
wzięciu promującym projekt Ue pn. „kształcenie ustawiczne pielę-
gniarek gwarantem jakości usług zdrowotnych” (więcej s. 9). 

20 X 2007 — Prof. Graham Wright przedstawił prezentację multimedialną 
pt. „dwa dyplomy” odnoszącą się do współpracy między WSHe, 
a University of abertay dundee.

22 X 2007 — We Włocławku przebywali z wizytą na WSHe prof. e. mażar 
— prorektor Smoleńskiego Uniwersytetu Humanistycznego oraz 
jego małżonka, prof. L. mażar — kanclerz rosyjskiej uczelni. W trak-
cie spotkania z rektorem WSHe dr. Wojciechem Gulinem omówione 
zostały dotychczas zrealizowane działania w zakresie współpracy 
(wymiana studentów oraz kadry). 

27 X 2007 — rektor spotkał się ze starostami grup wszystkich roczników, 
wszystkich kierunków studiów.

31 X 2007 — zakończyła się rekrutacja na studia do Wyższej Szkoły Hu-
manistyczno‑ekonomicznej we Włocławku w roku akademickim 
2007/2008. decyzję o studiach podjęło prawie 1100 osób. jak co 
roku największą popularnością cieszyły się pedagogika, administra-
cja, pielęgniarstwo i wychowanie fizyczne. W czołówce znalazły 
się także studia na położnictwie oraz inżynierskie na informatyce. 
Sporym zainteresowaniem cieszyła się też ekonomia.

7 XI 2007 — W WSHe gościło Polskie radio Pomorza i kujaw. redakcja progra-
mu „rendez‑Vous. 50 lat Traktatu rzymskiego, kujawsko‑Pomorskie 
dla europy” prezentowała na antenie radia naszą uczelnię. „ren-
dez‑Vous…” jest projektem finansowanym ze środków Parlamentu 
europejskiego i Urzędu marszałkowskiego w Toruniu. audycje po-
wstają we współpracy z: Wyższą Szkołą Humanistyczno‑ekonomiczną 
we Włocławku, Uniwersytetem mikołaja kopernika w Toruniu oraz 
Uniwersytetem kazimierza Wielkiego w bydgoszczy.

8 XI 2007 — Wyższa Szkoła Humanistyczno‑ekonomiczna we Włocławku, 
Stowarzyszenie edukacyjno‑artystyczne „Vladislavia”, zespół Szkół 
muzycznych im. czesława Niemena we Włocławku oraz zarząd 
Gminny oSP w Wagańcu byli gospodarzami artystycznych spotkań 
w WSHe pt. „śpiewajmy pieśni legionowe”. Głównym celem im-
prezy było zapoznanie gości z wybranymi pieśniami legionowymi, 
a także uczczenie rocznicy święta Narodowego odzyskania Nie-
podległości. Uczestnicy warsztatów poprzez kultywowanie pieśni 
patriotycznych przy okazji uczyli prawidłowego śpiewu. imprezę 
uświetniła koncertem orkiestra dęta oSP Waganiec pod dyrekcją 
romana organiściaka. opiekunem orkiestry jest Stanisław muraw-
ski. W zajęciach uczestniczyły chóry „arioso” Wyższej Szkoły Hu-
manistyczno‑ekonomicznej we Włocławku oraz „canto” z zespołu 
Szkół muzycznych im. czesława Niemena we Włocławku. zajęcia 
prowadził pomysłodawca imprezy marian Szczepański.

9 XI 2007 — odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia stu-
diów wyższych i stopnia absolwentom kierunku administracja. z rąk 
promotorów dyplomy odebrało 250 osób. Uroczystość poprowadził 
dr Stanisław mańkowski, dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Tech-
nicznych. Uroczystość uświetnił chór akademicki WSHe „arioso”. 

9–10 XI 2007 — dr Wojciech Gulin, rektor WSHe wziął udział w konferen-
cji zatytułowanej „ojcowie europy — alcide de Gasperi — wizje 
zjednoczonej europy”, którą zorganizował instytut europejski w Ło-
dzi. konferencja połączona była z obchodami jubileuszu 50‑lecia 
podpisania Traktatów rzymskich, a także z uroczystym otwarciem 
powstałego przy instytucie centrum dydaktyczno‑konferencyjnego 
im. alcide de Gasperi.

11–14 XI 2007 — W WSHe gościli przedstawiciele konsorcjum projektu So-
crates Lingua1: joel josephson (Wielka brytania) — twórca jednego 
z najbardziej uznanych portali edukacyjnych dla dzieci www.kinder-
site.org, dasa Pelikanova (czechy) — dyrektor jednej z największych 
czeskich szkół językowych oraz Gabriel rubio (Hiszpania) — dyrektor 
szkoły językowej w Pampelunie. Wyższą Szkołę Humanistyczno‑eko-
nomiczną we Włocławku reprezentowała joanna Skiba, kierownik 
biura Współpracy z Uczelniami krajowymi i zagranicznymi. 



23

N
R 25 

lu
ty 2008

12 XI 2007 — Wydział Pedagogiki i Nauk o zdrowiu rozpoczął kolejną edycję 
kursu pozwalającego uzyskać kwalifikacje zawodowe w dziedzinie 
kultury fizycznej.

13 XI 2007 — kujawsko‑Pomorskie centrum edukacji Nauczycieli we Wło-
cławku oraz Wyższa Szkoła Humanistyczno‑ekonomiczna we Wło-
cławku zaprosili nauczycieli i młodzież wszystkich typów szkół na 
konferencję naukowo‑metodyczną pt. „Polak, obywatel, patriota”. 
konferencja została objęta patronatem kujawsko‑Pomorskiego kura-
tora oświaty, była jednym z elementów realizowanego przez kPceN 
projektu edukacyjnego pt. „Polak, obywatel, patriota”, który spotkał 
się z akceptacją komitetu organizacyjnego roku Generała Włady-
sława andersa, Senatu rP oraz ministerstwa edukacji Narodowej 
i ministerstwa obrony Narodowej. 

15 XI 2007 — z rąk promotorów dyplomy ukończenia studiów wyższych 
odebrało 290 byłych studentów studiów i stopnia na kierunku pe-
dagogika oraz 175 „świeżo upieczonych” magistrów pedagogiki. 
Uroczystość poprowadził dr hab. janusz kutta, dziekan Wydziału 
Pedagogiki i Nauk o zdrowiu. j.m. rektor dr Wojciech Gulin wręczył 
nagrody najlepszym absolwentom. Studia i stopnia z wyróżnieniem 
ukończyli: Teresa banasiak, Sławomir bieńkowski, ilona kompanow-
ska, Lidia Tofil, Wojciech zacharski. Najlepszymi absolwentami studiów 
magisterskich okazali się: marzanna danielewicz, marzena Lewicka, 
marzena Nadskakulska, jadwiga Szuszkiewicz oraz Hanna zagajew-
ska. W imieniu absolwentów głos zabrał Sławomir bieńkowski. Uro-
czystość uświetnił jak zwykle chór akademicki WSHe „arioso”.

16 XI 2007 — Uczniowie iii klasy z i Liceum ogólnokształcącego im. zie-
mi kujawskiej we Włocławku byli gośćmi WSHe. Uczniowie wzięli 
udział w prezentacji multimedialnego programu do nauki języków 
obcych euroPlus+. zajęcia prowadziła karolina Gawęda ze Studium 
języków obcych WSHe. 

17 XI 2007 — W WSHe obchodzono międzynarodowy dzień Studenta. rektor 
złożył życzenia wszystkim studentom uczelni.

20 XI 2007 — 135 absolwentów Wydziału Pedagogiki i Nauk o zdrowiu 
otrzymało dyplomy ukończenia studiów wyższych. dokumenty po-
twierdzające wyższe wykształcenie odebrali studenci pielęgniarstwa 
i wychowania fizycznego. Uroczystość poprowadził dr hab. janusz 
kutta, dziekan Wydziału Pedagogiki i Nauk o zdrowiu. aż 33 absol-
wentki pielęgniarstwa odebrały nagrody Primus inter Pares, z kierun-
ku wychowanie fizyczne nagrodę odebrały dwie osoby. W imieniu 
absolwentów głos zabrała agnieszka Szymańska. imprezę zakończył, 
odśpiewaniem Gaude mater Polonia, chór akademicki „arioso”.

21 XI 2007 — Wybrano nowe władze oraz nowych członków Uczelnianej 
rady Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Humanistyczno‑eko-
nomicznej we Włocławku. od 1 grudnia funkcje zaczęli sprawować 
— przewodniczący UrSS michał maciejewski, student informatyki. 
jego zastępcą jest martyna zielińska, studentka administracji, na-
tomiast skarbnikiem adrian Prokop z administracji. 

23 XI 2007 — odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia stu-
diów i i ii stopnia absolwentom kierunku historia oraz absolwentom 
studiów i stopnia na kierunku filologia polska. z rąk promotorów 
dyplomy odebrały 73 osoby. Uroczystość poprowadził dr Stanisław 
mańkowski, dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych. 
W imieniu absolwentów głos zabrała Gabriela kończyńska. Uro-
czystość uświetnił chór akademicki WSHe „arioso”. 

29 XI 2007 — do grona instytucji, które pośpieszyły z pomocą miejskiej bib‑
liotece Publicznej we Włocławku po pożarze jednej z filii, dołączyła 
również Wyższa Szkoła Humanistyczno‑ekonomiczna. biblioteka 
Główna WSHe przekazała w darze siedmiotomową „Nową encyklo-
pedię Powszechną PWN” wyd. 2 zmienione i poszerzone. Publikacja 
ta, o wartości około 650 zł, zasiliła odbudowywany od podstaw 
księgozbiór poszkodowanej filii.

29 XI 2007 — Swoją działalność oficjalnie rozpoczęło Stowarzyszenie ab-
solwentów WSHe, którego misją jest przede wszystkim zrzeszanie 
i promocja absolwentów WSHe oraz wspieranie działalności nauko-
wej i dydaktycznej macierzystej uczelni. 

29 XI 2007 — 173 osoby odebrały dyplomy ukończenia studiów licencjackich 
na kierunku ekonomia oraz studiów inżynierskich na informatyce. 
Uroczystość poprowadził dziekan Wydziału dr Stanisław mańkowski. 
W imieniu absolwentów głos zabrał Piotr Skulimowski. 

1 XII 2007 — W akademickich mistrzostwach Województwa kujawsko‑Po-
morskiego w futsalu gospodarze turnieju — klub Uczelniany azS 
Wyższej Szkoły Humanistyczno‑ekonomicznej we Włocławku zajął 
trzecie miejsce. Turniej odbywał się pod patronatem rektora WSHe 
dr. Wojciecha Gulina, a w jego imieniu nagrody i dyplomy wrę-
czał kierownik Studium Wychowania fizycznego i opiekun kU azS 
WSHe, dr andrzej biedrzycki. Najlepszym zawodnikiem okazał się 
Piotr charzewski z azS WSHe Włocławek, najlepszym bramkarzem 
robert Tomaszewski z azS UkW bydgoszcz, a królem strzelców 
został Łukasz rzepiński z azS WSHe Włocławek. 

6 XII 2007 — Wydawnictwo express Publishing oraz Wyższa Szkoła Huma-
nistyczno‑ekonomiczna we Włocławku zaprosili nauczycieli języka 
angielskiego na mikołajkową konferencję metodyczną „interaktywne 
tablice — nowy wymiar w edukacji”. konferencję poprowadziła mo-
nika Lech, doradca metodyczny egis/express Publishing. 

7 XII 2007 — Studencki „Teatr mocnych Wrażeń” zorganizował, dla amatorów 
sztuki teatralnej, miłośników teatru i tych, którzy kochają aktywne 
życie, casting do teatru.

8 XII 2007 — rektor WSHe spotkał się ze starostami grup.

14 XII 2007 — WSHe zaprosiła uczniów klas maturalnych z zespołu Szkół 
elektrycznych we Włocławku. młodzież wysłuchała wykładu prof. 
dr. hab. inż. Piotra Gajewskiego nt. „Technologie szerokopasmowe 
w teleinformatyce”. Swoją pracę inżynierską pt. „Wykorzystanie 
technologii szerokopasmowych w dostępie do internetu na przykła-
dzie miasta i gminy Skępe” zaprezentował maciej jabłoński, student 
iii roku informatyki.

17 XII 2007 — Wydział Nauk Społecznych i Technicznych WSHe we Włocławku 
zorganizował wykład otwarty pt. „Litwa w Unii europejskiej. Trzy lata 
doświadczeń”, który wygłosił doc. dr Saulius Stanaitis.

20 XII 2007 — Władze WSHe, władze dziekańskie, pracownicy naukowi 
i administracyjni oraz studenci spotkali się na uczelnianej Wigilii. 
Uroczystość rozpoczął życzeniami dr Wojciech Gulin, rektor uczelni. 
Następnie ks. dr Witold dorsz, duszpasterz akademicki poświęcił 
opłatek.

6 i 12 I 2008 — W Hali mistrzów we Włocławku odbyły się dwa turnieje 
halowej piłki nożnej: „radio Gra cup” oraz V ogólnopolski turniej 
piłki nożnej „bomilla cup” — iV memoriał Waldemara olszewskiego. 
Podobnie, jak rok temu jednym z fundatorów nagród i pucharów był 
dr Wojciech Gulin, rektor WSHe. Na zawody „radio Gra cup” rektor 
ufundował statuetkę i nagrodę dla najskuteczniejszego strzelca za-
wodów, którym okazał się michał rosiak (methurt Topex). Podczas 
turnieju „bomilla cup” dr Wojciech Gulin wręczył michałowi dyrdzie 
(cordis) nagrodę dla najskuteczniejszego strzelca turnieju. Wyróż-
niony został także maciej feter (acustica), który otrzymał nagrodę 
dla strzelca najładniejszego gola w zawodach.

11 I 2008 — W ramach 16 finału Wielkiej orkiestry świątecznej Pomocy 
studencki „Teatr mocnych Wrażeń WSHe” wystawił sztukę charlesa 
dickensa pt. „opowieść wigilijna”. 

18 I 2008 — Wydział Nauk Społecznych i Technicznych WSHe przygotował 
dla studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych wykład 
otwarty dr. Witolda bartkiewicza pt. „Tworzenie dynamicznych 
stron WWW”. 

20 I 2008 — rektor dr Wojciech Gulin wziął udział we mszy św. radiowej, 
która odprawiona była w bazylice św. krzyża w Warszawie. We mszy 
św. w intencji polskiej nauki i oświaty uczestniczyli także pracownicy 
ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ministerstwa edu-
kacji Narodowej z kierownictwem tych resortów, byli ministrowie 
i przedstawiciele kuratoriów oświaty. od 1993 r., transmitowaną jak 
zawsze przez Polskie radio, mszę św. sprawuje ich duszpasterz ks. 
prałat dr hab. marian Włosiński (pracownik naukowo‑dydaktycz-
ny Wydziału Pedagogiki i Nauk o zdrowiu WSHe we Włocławku), 
który tym razem w homilii podjął temat „oczyszczenie w prawdzie 
pedagogicznym znakiem dobrej woli”. 

23 I 2008 — W ramach współpracy uczelni ze szkołami ponadgimnazjalnymi 
w laboratorium Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych (kierunek 
ochrona środowiska) gościli uczniowie i Liceum ogólnokształcącego 
im. ziemi kujawskiej z klasy ii c o profilu biologiczno‑chemicznym. 
Lekcję chemii poprowadziła mgr joanna kozicka. zajęcia przygoto-
wała mgr Halina bugajska.



ryszard dorożyński
Podstawy pomiarów geodezyjnych w ochronie środowiska
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książka przeznaczona jest dla osób, które nie mają przygotowania geodezyjnego. jest adresowana do studentów ochrony 
środowiska, jak również studentów geografii. W siedmiu rozdziałach przedstawiono wybrane tematy składające się na wie-
dzę o tradycyjnych pomiarach geodezyjnych. rozdział pierwszy „Wiadomości podstawowe” obejmuje wiedzę niezbędną do 
poznania istoty pomiarów w terenie. drugi rozdział pt. „ogólne zasady obliczeń i oceny dokładności” zawiera zasady, jakich 
należy przestrzegać podczas obliczeń. Przedstawione są zasady analizy i oceny dokładności, ale tylko w niewielkiej części, która 
w geodezji należy do rachunku wyrównawczego. rozdział trzeci „Przyrządy i instrumenty geodezyjne” zapoznaje z tradycyjnymi 
przyrządami, czyli o małej złożoności technicznej, i instrumentami pomiarowymi, czyli urządzeniami optyczno‑mechanicz-
nymi o dużej precyzji. Wiele uwagi poświęcono sprawdzeniom warunków geometrycznych teodolitu i niwelatora, a przede 
wszystkim przygotowaniu ich do pomiaru. W rozdziale czwartym pt. „Pozioma osnowa geodezyjna” zaakcentowano warunki 
porównywalności rezultatów pomiarów geodezyjnych, które znajdują się w odpowiednich instrukcjach technicznych Głównego 
Urzędu Geodezji i kartografii. omówione zostały także zagadnienia obejmujące podstawy analizy dokładności. zwieńczeniem 
rozdziału jest opis ciągu poligonowego zamkniętego i otwartego, jako przykład umożliwiający samodzielne realizacje w tere-
nie. W rozdziale piątym pt. „Wysokościowa osnowa geodezyjna — sposoby niwelacji” przedstawiono zagadnienia dotyczące 
pomiaru różnic wysokości z wykorzystaniem tradycyjnego niwelatora oraz teodolitu. rozdział szósty pt. „Pomiary sytuacyjne” 
zawiera opis prostych sposobów pomiarów sytuacyjnych oraz sposób kartowania. W rozdziale siódmym pt. „zestawy zadań 
z pomiarów geodezyjnych”  zawarto dziewięć zadań, które można uznać za typowe. Składa się on z dwóch części. część 
pierwsza to zestawy danych do zadań, a część druga to zestawienia poprawnych wyników. każde zadanie zestawu składa się 
z kilku zestawów danych.

Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin
pod redakcją Teresy Sołtysiak i moniki Gołembowskiej
iSbN 83‑88500‑96‑1, Włocławek 2007, format b5, s. 440
cena 30 zł

Publikacja jest zbiorowym interdyscyplinarnym dziełem kilkudziesięciu badaczy, głównie pedagogów, socjologów oraz psycholo-
gów. autorzy starali się ukazać wielorakie zagrożenia we współczesnych rodzinach polskich. książka z jednej strony syntetyzuje 
znane w tym zakresie opracowania S. kawuli, z. Tyszki, f. adamskiego, z drugiej znacznie obraz przeobrażeń oraz istniejących 
źródeł zagrożeń funkcjonowania polskiej rodziny poszerza, a nawet pogłębia. opracowanie składa się z 29 artykułów uznanych 
badaczy, uczonych młodszego pokolenia, jak i uzdolnionej młodzieży rozpoczynającej naukową drogę. W publikacji wyodręb-
niono cztery części, ukazujące różne płaszczyzny nieprawidłowości zaburzeń i patologii w rodzinach. W pierwszej części ujęto 
„Trudności, nieprawidłowości i zaburzenia w funkcjonowaniu polskich rodzin”. W drugiej części przedstawiono „Sieroctwo 
społeczne i możliwości zapobiegania temu zjawisku”. część trzecia skupiona została na „Trudnościach w funkcjonowaniu 
rodzin z chorobami oraz niepełnosprawnościami”, w czwartej ukazano „zjawiska patologiczne w rodzinie i możliwości ich 
przezwyciężania”. 
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Nowości
wydawnicze

24 I 2008 — rektor dr Wojciech Gulin oraz dyrektor kPceN mgr Wojciech ziół-
kowski podpisali umowę o współpracy między Wyższą Szkołą Hu-
manistyczno‑ekonomiczną we Włocławku, a kujawsko‑Pomorskim 
centrum edukacji Nauczycieli we Włocławku. Współpraca WSHe 
i kPceN będzie dotyczyć głównie działań mających na celu zapew-
nienie jakości i standardów edukacji, szczególnie w zakresie kształ-
cenia nauczycieli, podnoszenia kwalifikacji, rozwoju zawodowego 
oraz doskonalenia warsztatu pracy. instytucje będą współpracować 
w zakresie badań oświatowych, organizować konferencje naukowe, 
seminaria i inne przedsięwzięcia. Pracownicy naukowo‑dydaktycz-
ni będą wymieniać się doświadczeniami, a także będą dążyć do 
dostosowania oferty edukacyjnej i szkoleniowej do aktualnych po-
trzeb lokalnego rynku pracy. Placówki będą także inicjować i tworzyć 
projekty jako wspólne inicjatywy kwalifikujące się do wsparcia ze 
środków zewnętrznych, w tym ze środków europejskiego funduszu 
Społecznego. kujawsko‑Pomorskie centrum edukacji Nauczycieli 

nawiąże ścisłą współpracę z biurem karier Wyższej Szkoły Humani-
styczno‑ekonomicznej we Włocławku. W spotkaniu uczestniczyli, ze 
strony WSHe: p.o. dziekana Wydziału Pedagogiki i Nauk o zdrowiu 
dr hab. janusz kutta, prof. nzw., p.o. dziekana Wydziału Nauk 
Społecznych i Technicznych dr Stanisław mańkowski i pełnomocnik 
dziekana ds. kierunku pedagogika mgr katarzyna marszałek. ze 
strony kPceN: duszpasterz krajowy kuratorów oświaty ks. prałat 
dr hab. marian Włosiński, kierownik Przedstawicielstwa we Wło-
cławku kujawsko‑Pomorskiego Urzędu marszałkowskiego w Toruniu 
mgr dorota dzięgelewska oraz mgr małgorzata kowalczyk‑Przybytek 
i dr Lena Tkaczyk.

26 I 2008 — Starostowie grup po raz kolejny spotkali się z dr. Wojciechem 
Gulinem.

Andrzej Sołtysiak
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Wśród studentów polonistyki Prof. Neşe Yüce, dr Adam Wróbel,
mgr Dorota Mikołajczyk

Przerwa w zajęciach

Gmach WydziałuPrzed budynkiem Wydziału Kaskady wodne na naturalnych skałach

Panorama miasta z murów zamku Stara uliczka Wejście do meczetu z 1290 r.

W Muzeum Cywilizacji Anatolijskich Muzeum Etnograficzne Współczesny meczet

Na bazarze W sklepie z dywanami W kawiarence muzealnej




