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TYDZIEŃ ZEROWY
Początek roku akademickiego to dla uczelni wzmożona praca, by zapewnić studentom
właściwą organizację procesu dydaktycznego,
zgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. Nawet w tak gorącym okresie WSHE nie zapomniała o żakach, dla których
rok akademicki 2004/2005 stanowił pierwsze
kroki w murach wyższej uczelni. Aby ułatwić
integrację z nową społecznością, w ostatnim
tygodniu września 2004 r. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku zorganizowała dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w uczelni tzw. tydzień zerowy.
Struktura programu tygodnia zerowego
została zaprojektowana w sposób umożliwiający nowym studentom nie tylko odbycie zajęć
o charakterze szkoleniowo-informacyjnym, ale
również poznanie specyfiki funkcjonowania
wyższej uczelni, w której poszanowanie prawa
oraz koleżeństwo, jako tradycyjna wartość akademicka, stanowią o wizerunku uczelni.
W ramach tygodnia zerowego, obok szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
w szkołach wyższych, którego obligatoryjną
formę regulują przepisy wykonawcze Minister-

TREŚCI

stwa Edukacji Narodowej i Sportu, uczelnia
zapewniła przyszłym żakom szkolenie biblioteczne, ułatwiające poruszanie się po komputerowych zbiorach uczelnianej książnicy, jak również dokonała kwalifikacji przyszłych studentów
na odpowiedni stopień zaawansowania w nauce wybranych języków obcych. Za niezbędny
element tygodnia zerowego uczelnia uznała
przedstawienie najnowszych i najciekawszych
produktów ubezpieczeniowych skierowanych
bezpośrednio do studentów, zapewniających
pełną ochronę nie tylko w trakcie nauki.
Podczas tygodnia zerowego nie zabrakło
spotkań z władzami rektorskimi i dziekańskimi
poszczególnych wydziałów oraz przedstawicielami samorządu studenckiego, którzy chętnie
dzielili się z ,,pierwszakami” wiedzą i doświadczeniami wynikającymi ze specyfiki działania
społeczności akademickiej.
Pozytywny odbiór tygodnia zerowego przez
środowisko akademickie, determinuje dalsze
działania uczelni w tym zakresie i stanowi zapowiedź nowej edycji tygodnia zerowego, w roku akademickim 2005/2006.
Monika Rucińska
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Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku
prof. dr. hab. Jerzego Garbacza
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Czcigodni Goście,
Szanowni Państwo,
Raz jeszcze z radością witam Was w murach
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
we Włocławku na Inauguracji Roku Akademickiego 2004/2005. Jest to okazja szczególna i niepowtarzalna.
Dziś bowiem inaugurujemy dziesiąty w historii
Uczelni rok działalności dydaktycznej i naukowej.
Wśród tak licznie dziś zebranych Gości jest wiele osób, które przez minione dziewięć lat pomagały nam stać się największą w regionie kujawsko-pomorskim Uczelnią niepaństwową,
Uczelnią, w której obecnie kształci się już ponad
pięć tysięcy studentów i słuchaczy.
Wciąż jednak mamy w pamięci jej skromne,
choć obiecujące początki, kiedy to 22 czerwca
1995 roku Minister Edukacji Narodowej wydał
zgodę na powołanie w naszym mieście Wyższej
Szkoły Pracy Socjalnej. Fakt ten to niewątpliwy
sukces Założyciela tej pierwszej we Włocławku, niepaństwowej Uczelni, tzn. Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Rekrutacja na rok
akademicki 1995/1996 przeprowadzona została na jeden tylko kierunek: pracę socjalną, a bazę stanowiła m.in. siedziba Szkoły Podstawowej
nr 12. Trudne początki wymagały wiele determinacji ze strony całej, wtedy jeszcze nielicznej,
kadry Uczelni. Było to nie lada wyzwanie, ale
zapał i mobilizacja środowiska pozwoliły na stworzenie Uczelni, która z czasem stała się nieodłącznym elementem życia naukowego, kulturalnego i gospodarczego regionu. Na tle świadomości, że Uczelnia niepaństwowa musi pokonać wiele trudności i przeszkód, jednym z naj-

ważniejszych zadań było przekonanie wielu sceptyków do słuszności podjętej decyzji i wreszcie do
uświadomienia im, że wyższa Uczelnia jest Włocławkowi potrzebna i że stać ją na to, żeby kształcić inteligencję, która w przyszłości będzie służyła nie tylko miastu i regionowi, ale całemu krajowi. Założyciel powołał ją bowiem nie dla doraźnej materialnej korzyści, ale dla najszerzej
rozumianego dobra społecznego. Dzisiaj możemy z uzasadnioną dumą powiedzieć, że sceptycy nie mieli racji. Udało się!
W historii Uczelni wartym odnotowania jest
rok 1997, kiedy to WSPS zmieniała nazwę na
obecną. Było to podyktowane dynamicznym rozwojem Uczelni, przejawiającym się w rozszerzeniu oferty edukacyjnej.
Mimo upływającego czasu również dzisiaj
towarzyszy nam ten sam zapał i głębokie przekonanie o słuszności postawionych celów. Szkolnictwo wyższe musi bowiem nie tylko nadążać
za postępem cywilizacyjnym, ale wręcz wyprzedzać niektóre dziedziny życia, wytyczając w wielu sytuacjach nowe drogi. W nauce nic nie jest
odkryte raz na zawsze, wciąż pojawiają się nowe
wyzwania. Naszym zamiarem jest aktywne
uczestniczenie w tym procesie. Stąd rozwój
Uczelni jest nie tylko niezbywalnym zadaniem,
ale i moralnym obowiązkiem.
Szkolnictwo wyższe w Polsce ulega obecnie
ważnym strukturalnym i funkcjonalnym przeobrażeniom. Powszechnym zjawiskiem jest powstawanie niepaństwowych szkół wyższych,
zarówno w dużych aglomeracjach, jak i w całkiem skromnych miejscowościach. Jedni powie-

dzą, że to korzystne zjawisko dla rozwoju społeczności lokalnych, inni — że to komercja, która niewiele ma wspólnego z prawdziwą edukacją. Z tą drugą opinią, wyłączając oczywiście nieliczne patologie, nie sposób się zgodzić. W Polsce, w porównaniu do innych krajów europejskich, wciąż mamy niską liczbę ludzi z wyższym
wykształceniem. W sytuacji, gdy uczelnie państwowe borykają się z kłopotami finansowymi, nie
mają środków na badania naukowe, nie oferują
wystarczającej liczby miejsc, niepaństwowe placówki stanowią znakomitą i trudną do przecenienia alternatywę. Mitem jest twierdzenie o bardzo odmiennych poziomach nauczania. Przecież
uczelnia to nie tylko budynki i infrastruktura, to
przede wszystkim ludzie. To od ich wiedzy,
umiejętności, zdolności i chęci zależy los studenta. Studiowanie zaś to nie tylko bierne wysłuchiwanie treści przekazywanych przez wykładowców. Ogromna odpowiedzialność ciąży na samym studencie, bowiem zdobywanie wiedzy
akademickiej to osobista decyzja skutkująca
przede wszystkim poszerzeniem horyzontów
poznawczych i intelektualnych.
WSHE jest Uczelnią społeczną. Celem Założyciela i władz Szkoły jest inwestowanie większości środków finansowych w jej rozwój. Dzięki
pozyskiwanym funduszom możemy poszczycić
się wieloma osiągnięciami. Idea dysponowania
pieniędzmi podporządkowana jest powiększaniu bazy lokalowej i polepszaniu warunków studiowania, czego efekty widać gołym okiem. Nasz
campus liczy w tej chwili cztery budynki o łącznej powierzchni ponad 15 tys. m², a właśnie
teraz oddajemy do użytku, na potrzeby Wydziału

Zdrowia Publicznego oraz Biblioteki Głównej,
budynek przy placu Wolności 1.
Można więc bez ryzyka stwierdzić, że skończył się już monopol uczelni państwowych, a pojawienie się sektora niepaństwowego szkolnictwa wyższego może w dłuższej perspektywie
przynieść tylko pozytywne skutki.

Władze Uczelni podejmują szereg działań
zmierzających do zmniejszenia obciążeń studentów kosztami kształcenia. Możemy się poszczycić bardzo konkurencyjnym czesnym i to zarówno w przypadku studiów dziennych, jak i zaocznych, nawet na tych kierunkach, które wymagają wysokich nakładów finansowych. Od lat nie
ulega ono drastycznym podwyżkom, a w niektórych przypadkach wręcz maleje.
Konsekwentnie realizowany jest system stypendiów naukowych, socjalnych i zasiłków losowych. Jeżeli do tego wszystkiego dodamy jeszcze wysoki poziom kształcenia, kadrę naukową z wieloletnim doświadczeniem oraz pierwszorzędną bazę dydaktyczną z darmowym dostępem do Internetu, codziennych gazet, a także doskonale wyposażoną Bibliotekę to nie
może dziwić, że studenci tak licznie wybierają
właśnie naszą Uczelnię. W tym roku decyzję
taką podjęło ponad dwa tysiące młodych ludzi,
co jest doskonałym przykładem na to, że mnóstwo osób wie, iż w WSHE będą mieli zapewnione wszechstronne wykształcenie. Ta grupa
ludzi zdaje sobie sprawę z nieuchronności pracy
jaka ich czeka przez najbliższe trzy bądź pięć
lat. Tak duża liczba chętnych do podjęcia nauki
jest sukcesem, zważywszy na uwarunkowania
ekonomiczne regionu, niż demograficzny oraz
rosnącą konkurencję na lokalnym rynku edukacyjnym. Wierzę jednak, iż ten pomyślny wynik mobilizować będzie nas wszystkich do jeszcze bardziej wytężonej pracy w nowym roku
akademickim.
Już dziś mogę obiecać, iż dołożymy wszelkich starań, aby nowi studenci nigdy nie żałowali
swojej decyzji, by, zostając za kilka lat absolwentami WSHE, byli dumni ze swej macierzystej
Uczelni, by dyplom Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej stał się dla nich kluczem do
zawodowych i naukowych sukcesów.

Goście uroczystości
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Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku wchodzi w dziesiąty rok swej
działalności ze znaczącym dorobkiem naukowym
i bogatymi doświadczeniami. Szkoła nie jest już
tylko jednym z wielu podmiotów edukacyjnych.
Jest w tej chwili największą w regionie Uczelnią
niepaństwową i nie sposób ignorować i marginalizować jej roli w kształtowaniu obrazu środowiska akademickiego Kujaw i Pomorza. WSHE
poszerza także pole swej aktywności za granicą.
Współpracujemy z wieloma uczelniami w Europie, co przekłada się na jakość kształcenia w nowej rzeczywistości geopolitycznej. Naszymi partnerami są liczne uczelnie zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie kontynentu. W roku akademickim 2002/2003 otrzymaliśmy Kartę Erasmusa. W ramach tego programu WSHE podjęła współpracę z kilkoma zagranicznymi ośrodkami akademickimi, takimi jak: Uniwersytet Nowy
w Lizbonie, Uniwersytet w Genui, szwedzki
Uniwersytet w Borås, hiszpański Uniwersytet
Santender, uczelnia w Ankarze oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Sofii. Są to ewidentne przykłady na to, że WSHE potrafi się odnaleźć w zjednoczonej Europie. Czerpanie wzorców z akademii, uniwersytetów i innych cenionych szkół
wyższych Starego Kontynentu jest, jak się wydaje, właściwym sposobem poszukiwania dobrych przykładów.
Naśladując sprawdzone wzorce umożliwiamy i ułatwiamy naszym studentom wyjazdy do
zagranicznych ośrodków akademickich. Uczelnia aktywnie uczestniczy w tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego. Jednym
z przejawów tej aktywności jest wdrożenie,
począwszy od tego roku akademickiego, ważnego narzędzia, jakim jest Europejski System
Transferu Punktów (ECTS). Program ten, będący częścią programu Socrates/Erasmus, służy
ujednoliceniu sposobu studiowania w Europie,
a tym samym prowadzi do pełnego wzajemnego uznawania okresu studiów odbywanych
w kraju i za granicą.
Pozytywne efekty naszej pracy są także widoczne, w corocznie ogłaszanych przez opiniotwórcze dzienniki i czasopisma, ogólnopolskich
rankingach szkół wyższych. Zajmowane w nich
miejsca dowodzą słuszności podjętych przez
Założyciela i realizowanych przez władze Uczelni kierunków rozwoju.
Chcąc rzetelnie przedstawić włocławską
Uczelnię należy w pierwszej kolejności podkreślić jej wielofunkcyjność i elastyczność. Wystarczy tutaj wymienić dziesięć oferowanych kierun-

ków studiów, tj.: administrację, ekonomię, filologię polską, filozofię, historię, informatykę, ochronę środowiska, pedagogikę oraz najmłodsze:
pielęgniarstwo i wychowanie fizyczne. Wszystkie dotychczas podejmowane działania, odniesione sukcesy, a niekiedy też potknięcia w oczywisty sposób ilustrują funkcje WSHE: dydaktyczną, naukowo-badawczą, a także środowiskową
(opinio- i kulturotwórczą).
WSHE przez te minione lata starała się i wciąż
stara dostosować się do potrzeb rynku pracy.
Prowadzimy studia licencjackie, inżynierskie (na
ochronie środowiska oraz na informatyce), magisterskie i podyplomowe. Są one na bieżąco
kontrolowane przez Państwową Komisję Akredytacyjną, która działa przy Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. Jest obiektywną i wiarygodną instytucją, która ocenia i akceptuje organizację dydaktyki. Dwa kierunki: filologia polska i ochrona środowiska posiadają już akredytację, natomiast pedagogika jest w trakcie procedury akredytacyjnej. Studenci WSHE otrzymują wszechstronne wykształcenie humanistyczne i ekonomiczne, językowe oraz informatyczne w oparciu o nowoczesne programy opracowane przez wybitnych specjalistów. Zorganizowaliśmy ponad 70 konferencji międzynarodowych i ogólnopolskich, seminariów, sesji naukowych i wykładów otwartych. Ukazało się ponad
sto publikacji z wielu dziedzin nauki.
Oprócz nauki stwarzamy studentom możliwość
działania i samorealizacji w organizacjach międzyuczelnianych: w Samorządzie Studenckim, Uczelnianym Klubie Akademickiego Związku Sportowego, Związku Studentów Polskich, Chórze Akademickim „Arioso”, Studenckim Teatrze Mocnych
Wrażeń oraz w kołach naukowych, działających
na wszystkich Wydziałach. Samorząd Studencki
WSHE uczestniczy w Stowarzyszeniu Studentów
Uczelni Niepaństwowych MONSSUN.
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Mając na względzie rozwój Uczelni dokładamy wszelkich starań, żeby nasza kadra nauczycieli akademickich spełniała oczekiwania studentów. W Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej pracują doświadczeni profesorowie,
doktorzy i magistrowie, dla których nauka i dydaktyka są wartościami nadrzędnymi. Uczelnia może się pochwalić wieloma zrealizowanymi projektami badawczymi, których inicjatorami
są nasi pracownicy. Wyniki tych badań były wielokrotnie przedstawiane na konferencjach naukowych, seminariach i wykładach otwartych
oraz publikowane w renomowanych czasopismach. Nasi studenci mają również niepośledni
wkład w te badania. Częstokroć są oni rzeczywistymi uczestnikami rozwiązywania prawdziwych problemów współczesnej nauki.
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Szanowni Państwo,
Raz jeszcze pozwolę sobie powtórzyć, że
WSHE jest Uczelnią społeczną. Założenie to legło u podstaw powstania włocławskiej Uczelni.
Nie chodzi tu tylko o fakt, iż organem założycielskim jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe,
które notabene obchodzi w tym roku 25-lecie
swego istnienia, ale o szereg inicjatyw oraz podejmowanych działań mających charakter prospołeczny w tym najszerszym i najlepszym znaczeniu. Wierzę, że poprzez popularyzację nauki i wiedzy (tj. organizowane konferencje, sesje popularnonaukowe, konkursy wiedzy o społeczeństwie, a także o Unii Europejskiej), czy
cieszące się zainteresowaniem projekty kulturalne (koncerty, wystawy i wieczory europejskie)
WSHE istnieje w świadomości lokalnej, będąc
utożsamiana z tym miastem i regionem. Uczelnia nie jest nastawiona na maksymalizację zysku.
Wszystkie pieniądze inwestujemy w kadrę naukowo-dydaktyczną i w bazę lokalową. Pozyskane środki przeznaczamy głównie na inwestycje,
a także na rozwój Biblioteki. Jesteśmy otwarci na
problemy miasta i regionu. Pomagamy osobom,
które chcą wspierać lokalną kulturę i naukę.
Szczycimy się tym, że wiele inicjatyw dla regionu rodzi się w murach naszej Szkoły.
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Drodzy Studenci,
Przed Wami kolejny rok akademicki — czas
podejmowania nowych wyzwań, ale i czas
umacniania dorobku dydaktycznego i naukowego. Niech nasze wspólne przyszłe działania przysporzą wiele korzyści Wam i Waszym nauczycielom, niech uczynią Wam codzienny trud lżejszym,
dając jednocześnie świadomość dobrze wypełnionego obowiązku. To jest bowiem przede
wszystkim Wasze święto, to dla Was jest ta uroczystość, to dla Was zabrzmi uroczyste Gaudeamus. Musicie mieć świadomość, że wstąpienie
w szeregi społeczności akademickiej jest wyjątkowym zaszczytem. Życzę Wam, drodzy Studenci, abyście jak najlepiej wykorzystali lata studiów, żebyście wykazywali się inwencją, nie

ograniczając się jedynie do zadań wyznaczanych
przez nauczycieli akademickich. Pamiętajcie też,
że studia to nie tylko nauka, ale to także czas
kształtowania Waszej osobowości. Zapewniam,
że w naszej wspólnej Uczelni będziecie mogli
rozwijać w pełni swoje zainteresowania, pasje
i zdolności. Jestem przekonany, że nasi wykładowcy oraz Wasi koledzy studenci pomogą Wam
odnaleźć się w tej nowej dla Was rzeczywistości. Mam nadzieję, że ten okres będzie wyjątkowy i niezapomniany, że po latach uznacie go za
najpiękniejszy w życiu.
Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować naszym obecnym i byłym studentom, że
zaufali nam, byli z nami, pomagali nam, a także
swoimi działaniami rozsławiali dobre imię WSHE.
Chylę czoła przed najlepszymi z Was, przed
absolwentami, którzy zaliczyli się do „Złotej Dziesiątki”. Pamiętajcie jednak, że nawet po największych sukcesach nie wolno spocząć na laurach.
Chciałbym również złożyć na ręce prezesa
Włocławskiego Towarzystwa Naukowego Pana
prof. dr. hab. med. Szymona Kubiaka gorące
podziękowania dla organu założycielskiego, za
nieustanne wspieranie kierownictwa Uczelni
w działaniach mających na celu rozwój Uczelni
i wzrost jej prestiżu. Bez wsparcia Zarządu oraz
całego Towarzystwa nie moglibyśmy dziś tak uroczyście świętować jubileuszowej Inauguracji
Roku Akademickiego.
Nie mogę, niestety, wymienić w tej chwili
wszystkich osób, którym Uczelnia winna jest serdeczne podziękowania, gdyż lista byłaby zbyt
długa. Są to ludzie, którzy przez prawie dziesięć
lat wspierali w różnoraki sposób działania WSHE,
byli prawdziwymi przyjaciółmi Uczelni. Pragnę
jednak choćby wspomnieć o najżyczliwszych dla
nas osobach. Słowa podziękowania kieruję więc
w stronę prezydenta Włocławka Pana Władysława Skrzypka, wiceprezydent Pani Doroty Dzięgelewskiej oraz podległym im urzędnikom. Ich
wsparcie, pomoc i życzliwość były nieocenione.

Poszerzenie oferty edukacyjnej naszej Uczelni
o dwa nowe kierunki pielęgniarstwo i wychowanie fizyczne to po części zasługa tych osób. Chylę więc czoła przed naszymi władzami samorządowymi i mam nadzieję, iż współpraca nadal
będzie owocna i korzystna dla obydwu stron.
Należy w tym miejscu wspomnieć także o darczyńcach Biblioteki Głównej. Dzięki nim nasza
Książnica stała się bogatym zbiorem woluminów,
których treść jest bezcenna.
Dziękuję także przedstawicielom lokalnych,
regionalnych i ogólnopolskich mediów — prasy,
radia, telewizji i Internetu. Za to, że rzetelnie
i obiektywnie informowali o życiu Uczelni, relacjonowali wydarzenia i wspierali różne akcje prowadzone przez WSHE.
Nie sposób wystarczająco wyrazić w słowach
podziękowania dla naszej kadry naukowo-dydaktycznej. Władze dziekańskie, profesorowie,
adiunkci, asystenci, kierownicy jednostek, lektorzy, instruktorzy ciężką i owocną pracą, bez wątpienia w pełni na nie zasłużyli.
Szanowni Państwo!
Inauguracja roku akademickiego choć stanowi
święto całej społeczności akademickiej, w sposób
szczególny skierowana jest do naszych najmłodszych studentów. Do Was zatem młodzi przyjaciele teraz kieruję moje najlepsze życzenia sukcesów,
szczęścia i wszelkiej pomyślności w Waszej nowej
rodzinie — rodzinie akademickiej.
Czcigodni Goście,
Drodzy Przyjaciele,
Szanowni Studenci!
Nic już nie stoi na przeszkodzie, by zgodnie
ze stałą tradycją akademicką ogłosić, że:
Rok akademicki 2004/2005 w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku uważam za otwarty!
Quod felix faustum fortunatumque sit!

Studenci WSHE

INAUGURACJA

2004/2005

Wystąpienie prezesa Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
prof. dr. hab. med. Szymona Kubiaka

stwowych w kraju, stawia sobie kluczowe cele
wynikające z potrzeb dynamiki rozwoju i rynku
pracy nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami. Sprostać tym zadaniom można jedynie poprzez systematyczne doskonalenie potencjału
edukacyjno-naukowego i zarządzającego. W tym
zakresie niezbędne jest:
— doskonalenie zdolności edukacyjnej poprzez zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej
kadry naukowo-dydaktycznej i jej stabilizacji —
podkreślam stabilizacji. W tym zakresie szczególną
uwagę należy zwrócić na kształcenie własnej
kadry dydaktyczno-naukowej. Stworzyć im warunki preferencyjne w kształceniu, określić przy
tym czas zamknięcia założonego etapu podnoszenia kwalifikacji naukowych;
— intensyfikacja kształcenia w specjalnościach poszukiwanych na rynku pracy nie tylko
w kraju, takich jak np. pielęgniarstwo, informatyka, w oparciu o dwustronną współpracę naukowo-edukacyjną z uczelniami zagranicznymi
(np. USA, Republiki Federalnej Niemiec) z myślą stworzenia warunków uzyskiwania podwójnych dyplomów, co ułatwiłoby zatrudnienie
w kraju i za granicą;
— zwiększenie współpracy z zaprzyjaźnionymi uczelniami w kraju i za granicą w zakresie studiów magisterskich, organizacji wspólnych konferencji naukowych, wymiany wykładowców i studentów, wspólnych wydawnictw, recenzji prac naukowych, recenzji prac doktorskich i habilitacyjnych;
— utrzymanie na wysokim poziomie działalności naukowo-badawczej w ramach usług na
rzecz lokalnych potrzeb, w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego i intelektualnego;
— rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno-naukowej.
To są zasadnicze zadania strategiczne w pełni do zrealizowania w najbliższym czasie. Jestem
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ciu o najnowsze doniesienia naukowe i własne
osiągnięcia badawcze, natomiast administracja
zdobywała doświadczenie jak optymalizować
zarządzanie Uczelnią, tzn. starano się dążyć do
takiego modelu, w którym przy minimalizowaniu kosztów można by było uzyskiwać wysokie
efekty dydaktyczne i naukowe. Pod tym względem i zarząd Włocławskiego Towarzystwa Naukowego szlifował swoje umiejętności w zakresie form nadzoru, nad prawidłowością przestrzegania statutu przez władze Uczelni. Przez te dziewięć lat wszyscy zdobywaliśmy wiedzę, niejednokrotnie uczyliśmy się na błędach i wiedzę tę
wykorzystywaliśmy w podejmowaniu najtrafniejszych decyzji, przede wszystkim w zarządzaniu
i systemie organizacyjnym, mając zawsze na
uwadze dobro studiującej młodzieży.
Dynamiczny rozwój społeczeństw, postęp
w rozwoju ekonomicznym, technicznym i kulturalnym stawia stale nowe wyzwania dla instytucji zajmujących się przygotowaniem wykształconych kadr, które mogłyby sprostać tym potrzebom. Uczelnie niepaństwowe, także nasza,
posiadają istotne atuty organizacyjne mogące
sprostać tym zapotrzebowaniom:
— szkoły niepaństwowe cechuje łatwość
dostosowania programów i kierunków nauczania
do przewidywanych potrzeb ekonomiczno-społecznych w regionie, kraju i poza jego granicami,
— uczelnie niepaństwowe dysponują nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną, szczególnie
w zakresie informatyki,
— uczelnie niepaństwowe zarządzane są
bardzo sprawnie, bowiem aparat administracyjny dostosowany jest do niezbędnych potrzeb
zarządzania uczelnią, co ma odbicie w niskim zatrudnieniu i skróconym czasie obiegu informacji.
Dzięki tym atrybutom nasza Uczelnia, jak
wiele wyróżniających się wyższych szkół niepań-
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Magnificencjo, Panie Rektorze,
Wysoki Senacie,
Wielce Szanowni Goście,
Drodzy Studenci,
Mija już ponad dziewięć lat istnienia naszej
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
Dziś jest dziesiąta inauguracja roku akademickiego w tej Uczelni. Jest to okres bardzo krótki w porównaniu do historii szkół publicznych — państwowych. Wśród 242 uczelni niepaństwowych
jesteśmy w czołowej grupie uczelni, które najwcześniej rozpoczęły działalność w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej, a z liczbą ponad pięć tysięcy studentów plasujemy się także
bardzo wysoko. Uczelnia w tym stosunkowo
krótkim okresie wykształciła 4821 absolwentów
z licencjatem i 669 absolwentów z tytułem magistra. Można więc stwierdzić, że jest to znaczący plon pracy nas wszystkich — pedagogów i administracji. Świadczy to o tym, że włączyliśmy się
twórczo w realizację najważniejszego zadania
jakie stoi przed polskimi uczelniami — wykształcić polskie społeczeństwo i dorównać krajom zachodnim w tym zakresie, aby wskaźnik wyższego wykształcenia naszych obywateli osiągnął liczbę 20. Zdajemy sobie z tego sprawę, że jest to
proces długotrwały, ale konieczny, jeśli chcemy
być szanowanym partnerem w stowarzyszeniu
Unii Europejskiej.
W świetle tych potrzeb nasza Uczelnia spełnia istotne zadanie w tym zakresie i na stałe została wkomponowana w pejzaż struktur edukacyjnych Włocławka i uzyskała pełną akceptację
administracji i miejscowego społeczeństwa, bowiem została zrodzona z potrzeb tego środowiska. W tym minionym okresie wszyscy zdobywaliśmy wiedzę: studenci uczyli się od podstaw
na wybranych kierunkach nauki, wykładowcy
doskonalili i weryfikowali swoją wiedzę w opar-
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przekonany, że władze Uczelni podejmą te wyzwania dla dobra braci studenckiej i doprowadzą te zamierzenia do pełnego sukcesu.
Chciałbym podkreślić, że działalność każdej
uczelni w kraju podlega ocenie Państwowej
Komisji Akredytacyjnej w myśl obowiązujących
aktów prawnych. W tym roku Komisja wizytowała Wydział Pedagogiki. Z przyjemnością chciałbym podać, że ogólna, merytoryczna ocena
Komisji jest pozytywna. Z tego miejsca chciałbym
podziękować kierownictwu Wydziału i całemu
zespołowi dydaktycznemu za pracę i zaangażowanie w kształtowanie dobrego wizerunku
Wydziału i realizację programu dydaktyczno-naukowego. Chciałbym przy tym prosić, aby ta
ocena stanowiła dalszą stymulację do jeszcze
lepszych wyników w pracy na rzecz studentów
i wysokiego prestiżu Uczelni.

Szanowni Państwo!
Tegoroczny nabór to 2074 nowych studentów, w tym na nowych kierunkach: pielęgniarstwo 144 i wychowanie fizyczne 219, świadczy o wysokim zaufaniu społecznym do Wyższej
Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, dowodzi
także o potrzebach rozwoju nauki w tym środowisku i tworzenia nowego młodego kapitału
intelektualnego, bez którego nie ma możliwości rozwoju w żadnej dziedzinie życia. Rozumieją to wszyscy, którym leży na sercu dobro
tego miasta i regionu. Jesteśmy w Unii Europejskiej. Dziś ukształtowany wizerunek inteligencji polskiej, która musi odważyć się być mądrą,
pozwoli nam Polakom być równoprawnymi
obywatelami wspólnoty państw i z godnością,
bez upokorzenia współżyć w tym nowym środowisku społeczno-polityczno-ekonomicznym.
Dlatego kierownictwu Uczelni i społeczności stu-

denckiej życzę, aby w naszej Uczelni otwierały
się nowe szanse dokonań twórczych nakierowanych ku przyszłości, abyśmy mogli mieć pełne realne pokrycie naszej dumy narodowej i satysfakcji osobistej, aby nam Polakom żyło się lepiej.
Na zakończenie mego wystąpienia życzę Panu
Magnificencjo Rektorze, kadrze dydaktycznej i całemu kierownictwu Uczelni zrealizowania Waszych
ambitnych planów rozwojowych, zarówno dydaktyczno-naukowych, jak i organizacyjnych, satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku, aby ta
praca była dla Was przyjemnością i radością.
Nowo promowanym studentom życzę wytrwałości w nauce, poczucia obowiązku, wysokich ocen w indeksach i uzyskania tytułu magistra już w murach swojej Uczelni.
Wszystkim Państwu życzę dużo zdrowia, radości życiowych i szczęścia osobistego.

DZIESIĄTY ROK AKADEMICKI W WSHE
1 października 2004 r. odbyła się Inauguracja
Roku Akademickiego 2004/2005 w Wyższej
Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej. Gaudeamus został odśpiewany we włocławskiej uczelni już po raz dziesiąty. Uroczystość rozpoczęła się
Mszą świętą, której przewodniczył J.E. bp dr
Wiesław Mering, ordynariusz Diecezji Włocławskiej. Oficjalna część miała miejsce w Auditorium
Maximum.
W wystąpieniu inauguracyjnym prof. dr hab.
Jerzy Garbacz, rektor WSHE, podkreślił osiągnięcia minionego roku akademickiego oraz rekordowy wynik rekrutacji — ponad dwa tysiące nowych studentów. Rektor przypomniał o społecznym charakterze uczelni, jej funkcjach — dydak-

tycznej, naukowo-badawczej oraz środowiskowej. Przybliżył rolę uczelni niepaństwowych
w szkolnictwie wyższym. Podczas inauguracji
zabrał głos prof. dr hab. med. Szymon Kubiak,
prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, wskazując m.in. na dynamiczny rozwój włocławskiej uczelni. Powiedział też o niepodważalnej roli, jaką pełni ona przez prawie dziesięć lat
w kształtowaniu krajobrazu edukacyjnego miasta
i regionu. Najważniejszym momentem uroczystości była immatrykulacja studentów pierwszego roku. Rektor prof. dr hab. Jerzy Garbacz wręczył wyróżnienia dziesięciu najlepszym absolwentom WSHE oraz nagrody „Primus Inter Pares”. Nagrody otrzymali także pracownicy na-

ukowo-dydaktyczni: prof. dr hab. Ryszard Sudziński — za sześcioletnie owocne kierowanie
Wydziałem Humanistycznym, dr Marek Stefański — za szczególne osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2003/2004, dr Adam Strzelecki — za szczególne osiągnięcia naukowo-organizacyjne, dr Radosław Krajewski — za szczególnie osiągnięcia naukowe. Uroczystość inauguracji
uświetnił Chór Akademicki WSHE „Arioso”.
Wykład inauguracyjny pt. „Między Zachodem
a Rosją. Kontrowersje wokół procesu integracji
europejskiej” wygłosił dr hab. Wojciech Kosiedowski, prof. nzw. WSHE.
Andrzej Sołtysiak
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J.M. Rektor
prof. dr hab. Jerzy Garbacz
wręcza nagrodę
dr. Radosławowi Krajewskiemu
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ARTYKUŁY

Adam STRZELECKI

TRANSFORMACJA
systemu bankowego w Polsce

U

Liberalizacja przepisów prawnych warunkujących utworzenie nowych banków zaowocowała szybkim wzrostem ich liczby. W latach
1990–1991 wydano aż 62 licencje, zaś do
1997 r. ogólna ich liczba wzrosła do 92. W końcu 1996 r. w Polsce działalność operacyjną prowadziły 82 banki, w tym 25 z udziałem kapitału zagranicznego. W ciągu tego okresu transformacji NBP wszczął postępowania upadłościowe wobec dziesięciu banków komercyjnych,
z czego trzy zakończyły się do końca 1996 r.
ogłoszeniem upadłości przez sądy9. Na koniec
2003 r. funkcjonowało 57 banków komercyjnych, z których 10 największych pod względem sumy bilansowej to: Pekao SA, Bank Handlowy SA, BPH PBK SA, PKO BP, Kredyt Bank
SA, BRE Bank SA, ING Bank SA, BZ WBK
SA, Bank Milenium SA i Bank Gospodarki
Żywnościowej10.
W zapoczątkowanym procesie transformacji systemu nie ustrzeżono się niedoskonałości w uregulowaniach prawa bankowego.
W 1994 r., a więc po czterech latach transformowania systemu, tylko 34 banki spośród
80 istniejących (pomijając banki spółdzielcze) dysponowały kapitałem własnym odpowiadającym standardowemu minimum11.
Po kilku latach funkcjonowania zreformowanego systemu bankowego w warunkach nowego ustroju politycznego i gospodarczego,
sytuacja większości banków była trudna.
W 1993 r. sektor bankowy w Polsce zanotował na podstawowej swej działalności stratę.
Pojawiły się pierwsze upadłości banków, głównie spółdzielczych. W latach 1995–1997 ogłoszono upadłość czterech banków komercyjnych
i 93 banków spółdzielczych12.
Zagrożenia systemu bankowego wynikały
przede wszystkim z utraty przez banki środków wskutek występującej w latach 1990–1992
recesji gospodarczej i procesów inflacyjnych13.
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— banki otrzymały uprawnienia w zakresie
tworzenia innych podmiotów prawa handlowego, cywilnego i spółdzielni oraz podejmowania innej działalności;
— zniesiono podmiotowe, przedmiotowe
i terytorialne ograniczenia działalności banków,
zaś stosunki banków z klientami oparte zostały
na formach umownych;
— stworzono warunki do konkurencyjności
między bankami co umożliwiło nadanie czynnościom bankowym charakteru uniwersalnego;
— zdecydowanej zmianie uległy relacje między bankiem centralnym poprzez odejście od administracyjnych metod oddziaływania na banki.
W kolejnym etapie, w latach 1992–1996,
dziewięć (powstałych na bazie NBP) banków
komercyjnych przekształconych zostało w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa i poddane
następnie prywatyzacji. Szczególne zmiany
w sektorze banków spółdzielczych nastąpiły
w 1994 r. Na mocy ustawy z 24 czerwca6 banki
spółdzielcze zostały włączone w układ dziewięciu banków regionalnych, które stały się spółkami akcyjnymi. Odpowiedzialność za politykę banków spółdzielczych przejęły banki regionalne, które stały się obok Skarbu Państwa
akcjonariuszami Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ). Poza strukturą BGŻ funkcjonowały dwa banki regionalne: Bank Unii Gospodarczej i Bank Południowo-Zachodni.
Pojawienie się banków regionalnych dla
ponad 20% banków spółdzielczych przyczyniło się do wzrostu bezpieczeństwa ich funkcjonowania7. W roku 2003 banki spółdzielcze
umocniły się w swojej niszy obsługi rolnictwa
i drobnej przedsiębiorczości, a także obsługując
lokalne samorządy terytorialne. Jak podaje Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego,
udział 600 banków spółdzielczych w aktywach
sektora bankowego ogółem w 2003 r. wynosił
7,7%8.
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dana reforma systemu bankowego
jak uważano1 była jednym z podstawowych warunków sukcesu całego przejścia od gospodarki typu nakazowego
do gospodarki rynkowej. Założenia reformy
systemu bankowego określił dokument „Przebudowa organizacji i funkcji Narodowego Banku Polskiego i utworzenie sieci banków kredytowych”2.
Realizując przyjęty program reform, powołano do życia z dniem 1 maja 1988 r. dziewięć
banków kredytowych, jako spółek Skarbu Państwa, z założeniem ich prywatyzacji3. Jednocześnie w Ministerstwie Finansów opracowano program prywatyzacji banków mający na
względzie demonopolizację systemu bankowego, jego zmodernizowanie i zrestrukturyzowanie4.
Na bazie sieci dotychczasowych oddziałów
Narodowego Banku Polskiego (NBP) powstały następujące banki komercyjne: Powszechny
Bank Kredytowy w Warszawie, Bank Gdański w Gdańsku, Pomorski Bank Kredytowy
w Szczecinie, Bank Śląski w Katowicach, Wielkopolski Bank Kredytowy w Poznaniu, Bank
Przemysłowo-Handlowy w Krakowie, Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi, Bank
Zachodni we Wrocławiu i Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie.
W dniu 31 stycznia 1989 r. Sejm uchwalił
dwie ustawy, tj. Prawo bankowe i o Narodowym Banku Polskim5.
Uchwalenie na początku 1989 r. nowych
ustaw z prawa bankowego rozpoczęło dosyć
dynamiczny proces powstawania nowoczesnego systemu bankowości centralnej i komercyjnej, oparty na następujących prawnych przesłankach:
— banki stały się samodzielnymi, samofinansującymi się podmiotami, prowadzącymi
działalność na podstawie statutu;
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Dalsze postępy w reformowaniu polskiej
bankowości nastąpiły w drodze nowelizacji ustawy o NBP z 14 lutego 1992 r., wprowadzającej
postanowienia dotyczące kadencyjności prezesa NBP i precyzyjnie określające sytuacje, w których może dojść do odwołania z tego stanowiska przed upływem kadencji. Wprowadzono
także przepisy, w myśl których wiceprezesów
NBP miał powoływać Prezydent RP. W ramach
tej nowelizacji rozszerzone zostały istotnie
uprawnienia NBP w dziedzinie regulacji dotyczących licencjonowania banków, norm ostrożnościowych i kontroli przepływów kapitałowych, a także zwiększone zostały możliwości
działania na rzecz zwiększenia skuteczności
polityki pieniężnej oraz stabilności sektora bankowego14.
W dniu 14 grudnia 1994 r. uchwalona została ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym15, która określiła zasady tworzenia
i funkcjonowania systemów obowiązkowego
i umownego gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub należnych z tytułu wierzytelności potwierdzonych dokumentami wystawionymi
przez banki. Jak ważną sprawą było powołanie
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, świadczy pomoc na sanacje dla banków spółdzielczych, która w 1996 r. wyniosła 14 mln zł16.
Konieczność podjęcia restrukturyzacji finansowej banków komercyjnych znacznie opóźniła realizację programu prywatyzacji polskiego sektora finansowego17. Program zakładał
prywatyzację dziewięciu banków komercyjnych
do końca 1996 r., a w następnej kolejności banków specjalistycznych: Banku Handlowego SA
w Warszawie, PKO BP, Banku Pekao SA i Banku Gospodarki Żywnościowej. Od 1992 r. sprywatyzowano następujące banki: Bank Rozwoju Eksportu SA (w 1992 r.), Wielkopolski
Bank Kredytowy SA (w 1993 r.), Bank Śląski
SA (w 1993 r.), Bank Przemysłowo-Handlowy
SA (w 1995 r.), Bank Gdański SA (w 1996 r.),
Polski Bank Inwestycyjny SA (w 1997 r.), Bank

Handlowy SA (w 1997 r.), Bank PKO SA
(w 1998 r.).
Obok klasycznej prywatyzacji rozpoczął się
proces łączenia niektórych banków, który, jak
się okazało, wymagał odrębnej regulacji prawnej. W rezultacie parlament uchwalił ustawę
o grupowaniu i łączeniu niektórych banków
w formie spółki akcyjnej18. W 1996 r. została
zawiązana grupa bankowa pod nazwą Grupa
PEKO SA, skupiająca Bank Polska Kasa Opieki SA, jako bank dominujący, oraz Bank Depozytowo-Kredytowy SA w Lublinie, Pomorski Bank Kredytowy SA w Szczecinie, Powszechny Bank Gospodarczy SA w Łodzi. W 1997 r.
udział tej grupy w rynku wynosił 21%. W dalszym procesie prywatyzacyjnym Grupa PEKO
SA została sprzedana za ponad 1 mld dolarów
włoskiemu bankowi Uni Credito Italiano oraz
niemieckiemu ubezpieczycielowi Allianz
(udział akcji Uni Credito Italiano — 50%, Allianz — 2%)19. Powszechny Bank Kredytowy
SA nabył sieć oddziałów Bydgoskiego Banku
Budownictwa natomiast Bank Współpracy Regionalnej przejął kontrolę nad Krakowskim
Bankiem Hipotecznym, Bankiem Secesyjnym
oraz Interkrakbankiem.
W postępującym procesie konsolidacji
Pierwszy Komercyjny Bank w Lublinie przejął: Bank Komunalny w Bydgoszczy, Bank
Budownictwa w Szczecinie oraz Poznański
Bank Handlowy „Merkury”. Prosper Bank SA
przejął Dolnośląski Bank Gospodarczy SA,
następnie Holenderski bank ABN Amro przejął kontrolę nad Interbankiem, a Powszechny
Bank Handlowy Gecobank SA przejął Baltic
Bank SA; dalej Bank Zachodni SA we Wrocławiu oraz przejął kontrolę nad Głogowskim
Bankiem Gospodarczym SA, Bankiem Zachodnim w Warszawie oraz Bankiem Rozwoju Rzemiosła, Handlu i Przemysłu „Market”, a Bank
Gdański SA nabył Sopot Bank SA20.
W lipcu 1999 r. ogłoszono sprzedaż 80%
akcji Banku Zachodniego irlandzkiemu Allied
Irish Bank (AIB) za 2,3 mld zł. W 1997 r. Bank

Inicjatyw Gospodarczych nabył Bank Gdański
SA (przedtem kupił Łódzki Bank Rozwoju,
zamieniając go na BIG BANK), zaś Kredyt
Bank nabył najpierw Bank Ziemski SA, następnie Bank Regionalny w Rybniku, by w końcu
kupić większy od siebie Polski Bank Inwestycyjny SA, przejmując jednocześnie Prosper Bank.
Z początkiem 1999 r. doszło do fuzji banków w ramach Grupy PEKAO SA oraz nabycia przez inwestora strategicznego Unii Credito Italiano większościowego pakietu akcji.
Również irlandzki AIB nabył większościowy
pakiet akcji Banku Zachodniego WBK SA.
W latach 2000–2002 nastąpiły kolejne fuzje
i przejęcia większościowych pakietów akcji
przez inwestorów zagranicznych: Bank Austria
Creditanstalt przejął większościowy pakiet PBK
SA, a w wyniku fuzji z Bankiem Przemysłowo-Handlowym powstał BPH PBK. Większościowy pakiet akcji (ponad 70%) Kredyt Banku
nabyła belgijska grupa bankowa KBC z siedzibą w Brukseli. W 2001 r. Bank Handlowy przejął Citibank Poland, a Bank Śląski w Katowicach przejął ING Bank, zaś Bank Zachodni
połączył się z WBK21.
Szybki wzrost liczby placówek banków zagranicznych w ostatnich latach oraz znamienny wzrost ich udziału kapitałowego w kapitale
całego sektora bankowego w Polsce, świadczył
z jednej strony o wzroście zaufania instytucji
zachodnich do Polski, z drugiej natomiast oznaczał przekonanie o trwałości przemian systemowych oraz o postępującej stabilizacji. Pozytywnymi czynnikami tego procesu były również napływające nowe techniki i umiejętności.
Ponadto banki zagraniczne dysponowały odpowiednimi zasobami finansowymi na cele
adaptacyjne i rozwojowe22.
Oceniając pozytywnie transformacje systemu bankowego w Polsce, jego dostosowanie
się do warunków gospodarki rynkowej, uważa
się, że polskie banki nie osiągnęły jeszcze parametrów, jakimi charakteryzują się banki zachodnie w zakresie kapitału i kosztów23.
dr Adam Strzelecki
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Radosław KRAJEWSKI

PROBLEM
tzw. zwyczajowych gratyfikacji
z perspektywy prawa karnego

R

żąda, grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Takim samym karom podlega również ten,
kto wręcza taką korzyść lub obiecuje to uczynić. Jednakże na gruncie prawa karnego znajduje się on w nieco lepszej sytuacji, bowiem
nie podlega on karze, gdy korzyść ta została
przyjęta, a on zawiadomił o tym fakcie organ
powołany do ścigania przestępstw i ujawnił
wszystkie istotne okoliczności przestępstwa,
zanim organ ten o tym przestępstwie się dowiedział. W kontekście podjętych rozważań
jako egzemplifikację wskazać można sytuację,
gdy studenci wręczają wykładowcy łapówkę
i niezwłocznie zawiadamiają o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw.
Konkludując stwierdzić więc należy, iż najlepiej byłoby, aby relacje między nauczycielami akademickimi a studentami nie opierały się
na wręczaniu takich gratyfikacji, które powodowałyby choćby najmniejsze ryzyko wyczerpania znamion przestępstwa. Bowiem nawet
jakiekolwiek podejrzenie w tym zakresie, nie
mówiąc już o potwierdzonych faktach, obniżają autorytet, czy wręcz dyskwalifikują danego wykładowcę, a ponadto osłabiają prestiż
uczelni, przez co działają też na niekorzyść
samych studentów.
dr Radosław Krajewski

1A. Marek, S. Waltoś, Podstawy prawa i procesu karnego, Warszawa 2003, s. 98.
2L.

Gardocki, Prawo karne, Warszawa 1998, s. 129.
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Marek, S. Waltoś, Podstawy prawa..., s. 98–99.
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nastąpiłby bez jej wręczenia, a także wówczas,
gdy nie ma ona charakteru drobnego, lecz jest
istotną korzyścią dla przyjmującego3. Tym samym ów pozaustawowy kontratyp zwyczajowych gratyfikacji można zaakceptować, jeżeli
czyn ma charakter błahy, jest moralnie akceptowalny i nie przedstawia sobą społecznej szkodliwości albo występuje ona jedynie w znikomym stopniu4.
Sprawa jest zatem delikatna z uwagi na trudności w wytyczeniu ścisłej granicy między dopuszczalnym świadczeniem majątkowym a łapówką. Niektóre zachowania są bowiem wyrazem bezinteresownej niejako uprzejmości, czy
też podkreślenia uznania. Dotyczy to w szczególności wspomnianych już kwiatów czy słodyczy. Na pograniczu legalności działania pozostaje jednak wręczenie trwalszych upominków5.
W konsekwencji zachowania niespełniające powyższych wymogów wyczerpują znamiona przestępstwa łapownictwa w postaci sprzedajności osoby przyjmującej gratyfikację (art.
228 kodeksu karnego z 6 czerwca 1997 r.6)
i przekupstwa tego, który ją wręczył (art. 229
tego aktu prawnego). Wprawdzie nauczyciele
akademiccy nie są funkcjonariuszami publicznymi, o których wprost mowa w tych przepisach, ale z uwagi na powierzone im funkcje
mogą być uznani za podmiot tego przestępstwa7.
Warto przy tym wskazać, iż w typie podstawowym tego przestępstwa przewidziana została kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy
do lat 8, zaś sprawcy, który przyjmuje korzyść
majątkową lub osobistą albo jej obietnicę za
zachowanie stanowiące naruszenie przepisów
prawa albo uzależnia wykonanie takiej czynności od otrzymania korzyści majątkowej lub
osobistej albo jej obietnicy lub takiej korzyści
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ozpowszechnionym zwyczajem jest
wręczanie różnego rodzaju gratyfikacji osobom pełniącym różne funkcje
za załatwienie sprawy, okazaną życzliwość itp.1
Kultywowany jest on również w szkołach wyższych, kiedy to studenci wręczają wykładowcom tzw. dowody wdzięczności. Praktyka ta,
jakkolwiek z perspektywy nauczycieli akademickich raczej zbędna, a nawet w przypadku
niektórych osób krępująca, wykazuje oczywiście tendencje wzrostowe w czasie egzaminów
i zaliczeń. W sposób szczególny nasila się zaś
w czasie obrony prac dyplomowych, magisterskich itp. Zjawisko to wymaga więc pewnej
refleksji, w tym prawniczej. Służyć tym samym
może jako podstawa dla teoretycznych rozważań w przedmiotowym kontekście o charakterze ogólnym.
Istnieją mianowicie przyjęte w tym zakresie
prawne zasady traktowania tego rodzaju zachowań. Przede wszystkim wręczenie prezentu nie może następować na żądanie obdarowanego, a tym bardziej nie może on uzależniać
swej czynności od otrzymania prezentu. Po
drugie prezent może być wręczony dopiero po
dokonaniu czynności i nie może też być wcześniej obiecany. Po trzecie nie może on przekraczać pewnych zwyczajowych ram, a więc mogą
to być kwiaty, czekoladki, książka itp. W ramach zwyczaju mieści się też poczęstowanie
danej osoby kawą, herbatą, ale nie zaproszenie
na obiad do drogiej restauracji2. Zatem dopóki
przedmiotowe działania mieszczą się w granicach akceptowanych moralnie wyrazów wdzięczności za normalne załatwienie sprawy lub za
okazaną pomoc, a gratyfikacje ograniczają się
do drobnych upominków, skłonni jesteśmy uznać je za zgodne z prawem. Ocena ta ulega
jednak zmianie, gdy gratyfikacja prowadzi do
preferencyjnego załatwienia sprawy, który nie

4A.

Marek, Komentarz do kodeksu karnego. Część szczególna, Warszawa 2000, s. 205.
5M. Surkont, Prawo karne, Bydgoszcz–Gdynia 2001, s. 121.
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z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.
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Prawo karne, Warszawa 2003, s. 621– 622.
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TV

O możliwościach
i ograniczeniach

telewizji dydaktycznej
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T

elewizja odgrywa bardzo dużą rolę
w różnych dziedzinach ludzkiej działalności. Stanowi główne źródło informacji o otaczającym świecie, kreuje i wytycza zakres kontaktów z kulturą, kształtuje postawy i upodobania. Także w dziedzinie edukacji jej znaczenie wciąż rośnie.
Telewizja pełni szereg funkcji, mianowicie
edukacyjną, kształcącą, wychowawczą, socjalizacyjną, poznawczą. Funkcja edukacyjna,
kształcąca telewizji jest mocno podkreślana
w literaturze. W dokonywanych klasyfikacjach
telewizji wymieniana jest telewizja oświatowa1 .
Rozwój telewizji sprawił, iż może stać się ona
pożytecznym instrumentem w dydaktyce i wychowaniu.
Z telewizji uczyć się możemy w sposób niezamierzony, mimowolny. Może ona pełnić
określone funkcje dydaktyczne. Są to: zbliżenie do ucznia niedostępnej w procesie uczenia
się rzeczywistości, budzenie zainteresowań dla
przedmiotu poznania, rozwijanie spostrzegawczości, aktywności, wyobraźni i myślenia, dostarczanie wzorów zachowania się, działania
i myślenia, oddziaływanie emocjonalne, rozwijanie poczucia estetycznego2. Istnieje bowiem
telewizja dydaktyczna, która oznacza „nadawanie programów specjalnie przeznaczonych

dla celów kształcenia i wychowania zarówno
przez telewizję otwartą, jak i przez telewizję
w obwodzie zamkniętym; mogą to być programy nadawane sporadycznie bądź seryjnie”3.
Pod pojęciem telewizja dydaktyczna rozumieć należy również „programy telewizyjne
stanowiące określoną jednostkę pod względem
treści i czasu emisji, służące realizacji ustalonych celów dydaktycznych niezależnie od tego,
czy upowszechnianie ich odbywa się poprzez
telewizję otwartą, czy przy pomocy systemu
telewizji w obwodzie zamkniętym. Wyróżniającą je i zarazem wspólną cechą jest przekazywanie odbiorcom nowej wiedzy za pośrednictwem telewizyjnego ekranu”4. Telewizyjny program dydaktyczny to program, który został
wykonany według określonych zasad dydaktycznych z przeznaczeniem do realizacji z góry
założonych celów kształcenia. Są to więc programy mające określony cel i adresata5. Najważniejsze funkcje psychologiczne telewizji
dydaktycznej to: integracyjna (integrowanie
wielu środków dydaktycznych), recepcyjności
(telewizja musi uwzględniać wszelkie prawa
percepcji zmysłowej człowieka), naturalizacji
(telewizja umożliwia pokazywanie przedmiotów w ich naturalnym kontekście, w systemie
zależności od innych), stymulacyjna (pobudza-

1A.

Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 2000, s. 8.

2E.

Fleming, Telewizja w nauczaniu i wychowaniu, Warszawa 1963, s. 120.
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Okoń, Nauczanie problemowe we współczesnej szkole, Warszawa 1975, s. 30.
4K. Ostrowska, Organizacja i wykorzystanie telewizji w obwodzie zamkniętym w szkole, [w:] Radio i telewizja w procesie kształcenia i wychowania. Materiały z III Ogólnopolskiego
Seminarium w Piotrkowie Trybunalskim (17–18 styczeń
1984), pod red. M. Butkiewicz, Warszawa 1985, s. 290.
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nie do rozwoju człowieka), problemowości,
aktywizacji (stawianie przed uczniami różnorodnych zadań), autokorekcyjności, samokontroli (możliwość samodzielnej, indywidualnej
nauki za pomocą nagranych kaset), obiektywizacji procesu dydaktycznego (uniezależnienie
się od aktualnego stanu psychofizycznego nauczyciela)6.
Wskazać można również na negatywne
skutki wprowadzenia telewizji dydaktycznej
do procesu kształcenia. Są to: ograniczenie
bezpośredniego oddziaływania nauczyciela na
uczniów, sztuczność sytuacji telewizyjnej, niemożność szybkiego aktualizowania przekazywanej wiedzy, większe znużenie i zmęczenie, odwracanie uwagi od treści na rzecz formy, monotonia i jednostronność bodźców,
ujemny wpływ na zdrowie, większa awaryjność i uzależnienie od źródeł energii elektrycznej, odrywanie młodego człowieka od działań
społecznych7.
Efektem wykorzystania telewizji dydaktycznej powinno być wzmocnienie roli nauczyciela
w procesie dydaktycznym, wzbogacenie treści
kształcenia, wywołanie zainteresowania, kształtowanie pozytywnej motywacji, inspirowanie
kierunków dalszych poszukiwań.
dr Beata Krajewska

5A. Suchoński, Dydaktyczne walory programów telewizyjnych,
[w:] Wykorzystanie telewizyjnych programów dydaktycznych,
pod red. A. Suchońskiego, Warszawa 1986, s. 9–10.
6Z. Paleski, Psychologiczne aspekty telewizji dydaktycznej,
[w:] Telewizja dydaktyczna i mikrokomputery w naukach społecznych. Materiały z sympozjum, pod red. S. Liszewskiego,
R. Stępnia, Warszawa 1988, s. 42–46.
7J. Woźniak, Niektóre problemy przekazu telewizyjnego,
[w:] Telewizja dydaktyczna i mikrokomputery..., s. 34–36.

Neşe TALUY-YÜCE

Maria
Pawlikowska-Jasnorzewska
w turcji
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska (1891–1945) debiutowała i tworzyła w okresie międzywojennym. Na
początku lat dwudziestych XX w. odbywała podróże do Turcji, które wpłynęły znacząco na jej twórczość.
Szczególnie Stambuł wywarł na artystce wielkie wrażenie, które wyraziła w kilku swoich wierszach. W niniejszej pracy czytelnik znajdzie opis tej fascynującej wyprawy, która nawet w Polsce znana jest niewielu
Polakom, oraz analizy wierszy poświęconych Turcji.

M

minała zbyt wiele o tym, że miasto to znajdowało się wówczas pod okupacją wojsk angielskich, francuskich i włoskich. Było tak, ponieważ w wyniku I wojny światowej po rozejmie
z Mondros, terytoria Osmanów zostały podzielone przez państwa Ententy.
Cudzoziemscy żołnierze, o których w swej
książce mówiła Magdalena, to właśnie oficerowie sił okupacyjnych. M. Pawlikowska, jak tylko przybyła do Stambułu, zainspirowana tym
co zobaczyła, napisała wiersz pod tytułem „Po
cóż jechać do Turcji”. Wiersz ten został wydany we wspomnianym wcześniej zbiorze pod
tytułem Wachlarz, w którym można znaleźć
jeszcze dwa inne utwory poświęcone Turcji —
„Bez turecki” i „Daleka podróż”.
. . . . . . . PPo
o cóż jechać do TTurcji.
urcji. . . . . . .
Kule z puchu wśród trawy błyskają jak świeczki,
i ogród drży marzeniem od haszyszu chorem.
Po cóż jechać do Turcji? Pachnie bez turecki,
Półksiężyc blady wschodzi tak jak nad Bosforem.
Za bramą tramwaj dzwoni, kurzu pełno, huku,
tu trawa niekoszona, puchowa, wysoka,
pstry dywan i ust twoich słodkie rachatłukum,
i szalik mój zielony, jak sztandar Proroka.
Jak Bej z Perłą haremu samiśmy zostali…
i pić możemy z naszych ócz pełnych zamętu,
ja, pobladła Leila, i ty Mechmed Ali,
najpiękniejszą, najsłodszą z tajemnic Orientu!
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dalena w swojej książce pod tytułem Maria
i Magdalena tak opisuje to, co zobaczyli, gdy
statek dobił do portu: „Port z daleka pstrzy się
wszystkimi kolorami jak klomb z kwiatami.
Głowy Turków w czerwonych fezach przypominają maki. Przeważa kolor czerwony, błękitny i piękna zieleń Proroka, a od czasu do
czasu jak makówka wystrzelała ciemna, krótko ostrzyżona głowa jakiegoś Murzyna. Bielą
się zawoje Arabów i zielenią turbany pielgrzymów udających się do Mekki. Klomb z kwiatami, gdy się człowiek nań dostanie zmienia się
w klatkę z papugami. Wrzask, zgiełk nie do
opisania. Wśród tego egzotycznego tłumu, złożonego z Greków i Turków, Armeńczyków,
Żydów i Arabów spacerują z tym swoim niedbałym, a jednocześnie najlepszym szykiem na
świecie angielcy oficerowie”1.
Osoba nie znająca historii Turcji z pewnością nie może wiedzieć skąd się wzięły w Stambule te wielonarodowe, tak bardzo wymieszane etnicznie masy ludności. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że Imperium Osmańskie było
państwem wielonarodowym. W związku z tym,
w Stambule tamtej epoki, obok muzułmańskich
Turków osmańskich, żyli Arabowie, Grecy,
Włosi, Ormianie i Żydzi, których to określano
mianem mniejszości osmańskich. Do tego
w tym samym czasie można było spotkać licznych Rosjan, którzy po upadku caratu znajdowali schronienie właśnie w Stambule.
Siostra Pawlikowskiej, opowiadając w swojej książce o wyprawie do Stambułu, nie wspo-
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aria Pawlikowska-Jasnorzewska,
poza opublikowanymi w kilku
książkach i czasopismach przekładami paru jej wierszy, nieopublikowaną pracą
magisterską, a także dwoma, trzema artykułami poświęconymi poetce, pozostaje, niestety,
w Turcji praktycznie nieznana. Jednakże po
wygłoszonym przeze mnie na zeszłorocznym
krajowym sympozjum referacie, dotyczącym
trzech wierszy słynnej polskiej poetki, napisanych pod wpływem podróży do Turcji, podchodziło do mnie wielu czytelników tureckich,
którzy deklarowali chęć pogłębienia wiedzy na
temat poetki. Pytali także w jaki sposób będą
mogli dotrzeć do przekładów jej poezji. Zadanie umożliwienia im tego z pewnością należy
do nas, tureckich badaczy literatury polskiej.
Kilka wykonanych przeze mnie tłumaczeń
uważam za skromny początek tej pracy. Wierzę, że ciąg dalszy nastąpi.
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska przybyła do Turcji dokładnie w czasie krwawej wojny
narodowowyzwoleńczej. Widziała Stambuł
oraz piękne anatolijskie miasto Bursę. Podróż,
która wywarła na niej duże wrażenie, opisała
w trzech wierszach zawartych w tomiku pod
tytułem Wachlarz (Warszawa 1927).
Wiosną 1923 r. Jan Starzewski, mąż Magdaleny, siostry M. Pawlikowskiej, otrzymał stanowisko drugiego sekretarza poselstwa polskiego w Bukareszcie i pomógł spełnić marzenia
sióstr o podróży do Azji. Latem 1923 r. odbyli
podróż Morzem Czarnym do Stambułu. Mag-

Tureckiego Khediwa dym w kłębach się waha
i zapachniał do rymu złoty kwiat nasturcji.
Milczenie jest tureckie, obce. — Na Ałłacha!
Po cóż jechać do Turcji? Do dalekiej Turcji?
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W tym wierszu podmiot liryczny (M. Pawlikowska) jest damą, która z tęsknoty za Turcją
wyszła do swego ogrodu i tam znalazła atmosferę iście stambulską. Tutaj nawet „blady półksiężyc wschodzi tak jak nad Bosforem”,
w ogrodzie „pachnie bez turecki”. Nawet „milczenie jest tureckie, obce”. M. Pawlikowska
zaś, „Perła haremu Leila”, czeka na swego
„Beja” na Mechmeda Alego. Poetka nakreśliła
ten wyidealizowany obraz Turcji w tle pochmurnego krakowskiego ranka. W tym wierszu są
tureckie skojarzenia, świadczą o wyostrzonym
zmyśle uważnego obserwatora. Znajdujemy
tureckie słowa, jak „harem”, „Bej” „rachatłukum”. Khediw to najpopularniejszy turecki
papieros tego czasu. Dym Khediwa „w kłębach
się waha i zapachniał do rymu złoty kwiat nasturcji”.
Ten jakże poetycko, jakże obrazowo opisany Stambuł, to miasto, które zapisało się w pamięci M. Pawlikowskiej. A może nawet jest to
Stambuł ze snów poetki.
W Stambule poetka i jej towarzysze zamieszkali w dzielnicy Pera (obecnie jedno ze
starych miast dzielnicy Beyoglu), gdzie znajdował się konsulat Polski, i ulokowali się w małym apartamencie. Magdalena tak opisywała tę
dzielnicę: „Dzielnica europejska Pera była znów
zupełnie odrębnym miastem — tramwaje, pełno samochodów, luksusowe hotele, białe kamienice, dużo europejskich sklepów i elaganckich
Europejczyków. Wsród nich przesuwały się czarne i granatowe cienie tureckich hanum”2.
Z dalszych wspomnień naszej poetki i jej
siostry: Po kolacji Lilka (poetka, będąc pewna
własnej wyjątkowości, zmieniła banalne i często spotykane w Polsce imię Maria na Lilka,
kojarzące się przede wszystkim z kolorem oceanu), Madzia i jej mąż wyszli na taras apartamentu. I tu przedstawił im się widok, którego
się nie spodziewali. Na dachu jakiegoś hotelu
odbywał się dancing na świeżym powietrzu.
Jazzowa orkiestra, złożona z samych Murzynów w czerwonych frakach. Czarne sylwetki
fraków złączone z jasnymi sukniami tancerek
poruszały się w rytm charlestona. Nad tym europiejskim widowiskiem rozpięty na granatowym niebie wisiał symbol państwa osmańskiego — srebrny półksiężyc z małą srebrną
gwiazdką pod spodem. Poetka pokazała to zjawisko siostrze, mówiąc, że jest to emblemat
państwa tureckiego i dodała, iż takiego półksiężyca nigdy nie widywało się w Krakowie. Gdyby nie ów turecki półksiężyc i wysoki głos muezina, który wpadł nagle w orkiestrę, niby głos
wyrzutu, można było przypuścić, że nie jest się
w Turcji, ale w Paryżu lub Nowym Jorku. Z tą
piękną harmonią Allacha dziwnie kontrastowała muzyka amerykańskiego jazzu. Z całą
pewnością w Galacie nie brakowało elementów muzułmańskich, gdyż w okolicy było wiele meczetów.

Następnego dnia Maria i Magdalena, spacerując po mieście, spotkały kilka tureckich
uczennic, które obsiadły siostry, pytając po turecku, jakiej są narodowości. Poetka, domyślając się o co im chodzi, powiedziała — Lechistan. Na to tureckie dziewczynki rzuciły im się
na szyję, powtarzając z entuzjazmem: „Lechistan! Lechistan!”. Z powodu tureckiej polityki
zagranicznej, tradycyjnie życzliwej wobec Polski (swego czasu Turcja nie chciała uznać rozbiorów) dziewczynki lubiły Polskę. Było w tym
coś wzruszającego. Kto wie, może dzięki tym
dziewczynkom, Pawlikowska bardziej polubiła Turcję i Stambuł.
Ojciec M. Pawlikowskiej, Wojciech Kossak,
był znanym malarzem. Nim objawił się jej talent poetycki, uczęszczała do słynnej krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jej akwarale
i miniatury znajdowały wielu nabywców. Dzięki
temu talentowi również liryka M. Pawlikowskiej wzbogacona została o malarską wyobraźnię poetki. Z niej wywodzi się kolorystyka,
zdecydowana i sugestywna, operująca kontrastowymi barwami, podporządkowana prawom
malarskiego widzenia świata. Sięgnijmy więc
po przykłady:
. . . . . . . Bez turecki. . . . . . .
Rozwiane minarety
meczety, kopuły,
w liliowych jaszmakach drzemiące kobiety,
pachnące Stambuły…
Trzydniowe seraje
pełne miękkich poduszek,
z których leżący zapach powoli powstaje
i gdy go wicher wiosenny kołysze,
krzyczy głośniej niżeli krzyczący derwisze!…

W tym wierszu bez turecki to Stambuł, a ściślej mówiąc, dominujące w sylwetce tego miasta meczety. Kiść bzu oglądana z bliska wygląda jak Hagia Sofia. Z daleka okrągłe kopuły i duża ich ilość w błękitnej liliowej poświacie daje wrażenie krągłego, liliowego bzu.
Bez turecki podobny jest również do haremu,
drzemiących, wyperfumowanych kobiet w liliowych jaszmakach, które leżą na miękkich
poduszkach. Kiedy „go wicher wiosenny kołysze, krzyczy głośniej niżeli derwisze”. Mamy
tu jednak do czynienia z pomyłką M. Pawlikowskiej. Słowo „derwisz” jest określeniem
członka muzułmańskiego bractwa religijnego. Poetka natomiast ma zapewne na myśli
śpiewającego ezan muezina (ezan — rodzaj
pieśni, zawołania religijnego rozlegającego się
pięć razy dziennie z minaretów meczetów na
modlitwę).
A co ze wspomnianymi przez poetkę wstydliwie kokieteryjnymi tureckimi kobietami pałacowymi? Turecka kobieta, a także słowo „harem” stały się, a właściwie wciąż są, dla świata
Zachodu niezwykle interesujące. W czasach
osmańskich kobiety tureckie zakładały czarszafy, zaś twarze swoje osłaniały woalką. Jed-

nak, zwłaszcza w Stambule, zamiast czarnych,
kobiety nosiły raczej kolorowe czarszafy.
Tak oto wyglądała kobieta turecka z czasów osmańskich w oczach mężczyzny cudzoziemca: „Nie jest łatwo opisać urodę tureckich
kobiet. Kiedy myślę o nich, mam przed oczami śneżnobiałe lica, parę czarnych oczu, czerwone usta oraz miły wyraz twarzy. Koniecznie
musicie zobaczyć jedną z tych drobnych kobietek, z twarzą zakrytą białym jaszmakiem
w purpurowym czarszafie, jak płynie łódką na
tle błękitu Bosforu, albo jak odpoczywa wyciągnąwszy się na ciemnozielonej trawie któregoś
z cmentarzy”3.
Taka definicja tureckiej kobiety bliska jest
tej, z którą spotkaliśmy się w wierszu M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.
Kolejny wiersz M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej powstał pod wpływem podróży na
Daleki Wschód, a inspiracją do jego napisania
był drogowskaz wskazujący granicę między
Europą i Azją.
. . . . . . . Daleka podróż. . . . . . .
O świcie Słońce stoi w zielonym bazarze,
sprzedając złote noże i wrzące topazy —
i zasłania śmiech pusty palmowym wachlarzem,
i mówi ci „Dzień dobry — jesteś w Azji, w Azji…”
Południe w białym stroju z brylantową listwą,
w turbanie pozwijanym z dalekich fantazyj
składa ręce na piersiach i błaga „Weź wszystko
i skryj głęboko w sercu — jesteś gościem w Azji”.
A wieczorem przez okno, mimo muszarabii,
wpada z księżycem w zębach Mrok drżący z ekstazy
i szepce oddaj mi się, a potem mnie zabij
złotym sztyletem słońca! Jesteś w Azji, w Azji…

Poetka jechała w tę daleką podróż z pewnym
niepokojem, czy jej dziecinne, wyidealizowane
oczekiwania nie rozwieją się w konfrontacji
z rzeczywistością. Tymczasem wszystko okazało
się stokroć piękniejsze, barwniejsze i bardziej
egzotyczne niż najśmielsze marzenia. Niezwykły klimat Azji atakuje prawie wszystkie zmysły
poetki — wzrok, węch, słuch, dotyk.
W pierwszej fazie twórczości bohaterka
Pawlikowskiej była kobietą, która jest zalotna
i pragnie się podobać mężczyznom, ale z drugiej strony w tym świecie przepełnionym namiętnościami i erotyką, równie blisko jest szczęścia, jak i rozpaczy. Zwłaszcza w „Różowej
magii” poetka zaczęła kusić czytelnika hedonizmem kobiety, która wie, że jest piękna. Dla
bohaterki M. Pawlikowskiej nieustannym zagrożeniem było rozstanie, utracenie miłości.
Poetka lubi motywy miłości i rozstania (była
trzykrotnie zamężna i miała kilka słynnych romansów). Po tych doświadczeniach jej bohaterka nie przypomina już kobiet młodopolskich:
nie jest femme fatale. Przeżywa miłość głęboko, cieleśnie i duchowo. Poetka tak sugestywnie kreuje swoją bohaterkę, że w odczuciu odbiorcy staje się z nią tożsama.

W tym wierszu bohaterka spotyka się z zachwyconym jej urodą Słońcem. W południe
romansuje z nim, a wieczorem kocha się
z Mrokiem drżącym z ekstazy.
We wspominanych wyżej trzech wierszach
znajdujemy atmosferę Turcji sprzed wielkich
reform Republiki. W świadomości poetki Stambuł jawił się jako wielki harem, który pachniał
tureckim bzem i ozdobiony był szlachetnymi
kamieniami.
Okupowana Turcja, wraz z proklamowaniem 29 X 1923 r. Republiki Tureckiej, stała
się wolnym i niepodległym państwem.
Ten pierwszy kontakt z Turcją w 1923 r.
odcisnął w świadomości poetki niezatarte piętno. Jej zachwyt nad pejzażem, egzotyką ludzi,
których spotkała w Turcji, stał się typową cechą

jej wrażliwości. Wiersze o Turcji zamieściła
w tomie Wachlarz, który ukazał się w Warszawie, w 1927 r., a więc cztery lata po podróży.
Jest to najlepszy dowód na to, że wrażenia z pobytu w Turcji nie były powierzchowne, ale na
trwałe zamieszkały w wyobraźni poetki.
Być może opisana przez poetkę Turcja nie
do końca odzwierciedla rzeczywistą Turcję
tamtych dni. Jednak przyjemności estetyczne,
których dostarczają jej wiersze i niektóre odniesienia historyczne dają tureckim czytelnikom dużo radości i satysfakcji a polskim może
nieco egzotyki.

1M. Samozwaniec, Maria i Magdalena, Szczecin 1989,
t. 2, s. 96–97.
2Tamże,

s. 97.

3Edmondo

de Amicis, Istanbul, przekład na język turecki:
Beynun Akyavaæ, Kultur ve Turizm Bak, Yay 1986, s. 224–
225.
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Studencka

KULTURA FIZYCZNA

Dokumentem wypełniającym konstytucyjne
regulacje w zakresie kultury fizycznej jest Ustawa o kulturze fizycznej.
W rozdziale 1. Przepisy ogólne ustawy o kulturze fizycznej czytamy: „Kultura fizyczna jest
częścią kultury narodowej, chronionej przez
prawo. Obywatele, bez względu na wiek, płeć,
wyznanie, rasę oraz stopień i rodzaj niepełno-

— zapobiega występowaniu zaburzeń i chorób układu ruchu, otyłości, zmniejsza ryzyko
rozwoju chorób na tle miażdżycy i stanów je
poprzedzających;
— odgrywa ważną rolę w zapobieganiu
patologii społecznej, zwłaszcza wśród młodzieży;
— jest ważnym elementem w terapii różnych chorób i pomaga osobom niepełnosprawnym w powrocie do normalnego życia;
— może być źródłem sukcesów i radości.
W artykule 3.2. w Ustawie o szkolnictwie
wyższym, określającym podstawowe zadania
uczelni, w pkt. 5 czytamy: „rozwijanie i upo-
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Wymiar formalnoprawny, zdań kilka

sprawności — korzystają z równego prawa do
różnych form kultury fizycznej”. W rozdziale 3. Wychowanie fizyczne, czytamy: „Przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze oraz szkoły wyższe działające w systemie
dziennym obowiązane są do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego”1.
Celem operacyjnym nr 1 Narodowego Programu Zdrowia na lata 1996–2005 jest zwiększenie aktywności fizycznej ludności, w tym
młodzieży studenckiej, ponieważ:
— jest korzystną przeciwwagą dla obciążenia pracą umysłową, nadmiarem stresów lub
jednostronnym wysiłkiem fizycznym;
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Nigdy ten nie nauczy nikogo,
kto swej nauki nie umie zrobić przyjemną
J. Śniadecki
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wszechnianie kultury narodowej oraz postępu
technicznego, a także współdziałanie w szerzeniu wiedzy o społeczeństwie oraz dbanie
o zdrowie i rozwój fizyczny studentów”.
Najważniejszym dokumentem regulującym
kwestie kultury fizycznej w szkole wyższej jest
statut uczelni. Każda uczelnia ma swój statut,
który bardziej lub mniej precyzyjnie reguluje
tę kwestię. Zawarte tam zapisy mają charakter
rozstrzygający i od nich zależy organizacja
kultury fizycznej w uczelni.

Edukacja fizyczna
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Według M. Demela kultura fizyczna „obej-
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muje te wszystkie wartości, które wiążą się z fizyczną postacią i fizycznym funkcjonowaniem
człowieka, zarówno w jego własnym subiektywnym odczuciu, jak też w obrazie społecznie zobiektyzowanym. Wartości te — najogólniej mówiąc odnoszą się do zdrowia, budowy
i postawy ciała, odporności, wydolności, sprawności i urody. Mają one charakter dynamiczny,
kształtują poglądy i postawy ludzkie, są więc
cząstką światopoglądu i obyczaju”2.
Ten sam autor dokonuje jednak zasadniczej zmiany orientacji w kulturze fizycznej.
Polega ona na odwróceniu kierunku oddziaływań z tradycyjnego: „przez ciało na osobowość”, na nowoczesny: „przez osobowość do
ciała”. Należy zatem rozumieć, iż cele wychowania fizycznego adresowane dawniej wprost
na ciało, skierowane teraz są na całą osobowość
człowieka3.
W literaturze przedmiotu można znaleźć
wiele innych definicji kultury fizycznej. Oznacza to m.in., że kultura fizyczna może być rozumiana zarówno przedmiotowo, jak i podmiotowo. W pierwszym przypadku dotyczy
ona otoczenia człowieka, w drugim — samego człowieka.
Wartości przynależne kulturze fizycznej to
przede wszystkim: zdrowie, harmonijny rozwój fizyczny, wysoka sprawność fizyczna, a także godność, odpowiedzialność, piękno. Są to
więc wartości witalne, kulturowe, etyczne, intelektualne i hedonistyczne. Wartości te wyznaczają cele edukacyjne.
Do form uczestnictwa w kulturze fizycznej,
a pełniej mówiąc — do realizacji celów o których mowa, zaliczamy: wychowanie fizyczne,
sport, rekreację ruchową, rehabilitację i turystykę.

Edukacja fizyczna, potocznie nazywana
„wychowaniem fizycznym”, to intencjonalny
przekaz wzorów wartości i wzorów zachowań
z pokolenia na pokolenie, choć nie jest to w pełni nazwa adekwatna. Zachodzą tu bowiem dwa
dające się wyróżnić procesy: kształtowanie ciała oraz kształtowanie osobowości troskliwej
wobec ciała. Mamy tu więc proces fizycznego
kształcenia i fizycznego wychowania.
Fizyczne kształcenie to kształtowanie kompetencji instrumentalnych (dyspozycji technologicznych) w zakresie dbałości o ciało, odnoszących się do usprawniania fizycznego organizmu i nauczania ruchu.
Fizyczne wychowanie to kształtowanie
kompetencji aksjologicznych (dyspozycji kierunkowych) obejmujących wychowanie do życia w społeczeństwie i rodzinie, to wychowanie do kultury fizycznej — kształtowanie osobowości i postaw prospołecznych oraz postaw
prosomatycznych i prozdrowotnych w zakresie dbałości o ciało.
Celem edukacji fizycznej (wychowania fizycznego) jest więc:
— kształtowanie kompetencji instrumentalnych (lub, mówiąc inaczej, dyspozycji technologicznych) wchodzących w zakres kształcenia fizycznego;
— wywieranie wpływu na kompetencje aksjologiczne (zwane też dyspozycjami kierunkowymi), które stanowią proces wychowania4.
Współczesna koncepcja wychowania fizycznego, nie negując potrzeby i możliwości współudziału tego przedmiotu edukacji w realizacji
celów ogólnowychowawczych, stawia przed nim
bardziej konkretne, a zarazem realne zadanie,
w postaci kształtowania osobowości zdolnej i gotowej do całożyciowej dbałości o ciało5.
Jak pisze M. Demel „przyszłość szkolnego
wychowania fizycznego widzieć trzeba na tych
drogach, które wyznaczają główne tendencje
rozwojowe naszego społeczeństwa, a wtórnie

— tendencje rozwojowe naszego systemu
oświatowego. Kryją się one pod hasłami:
— edukacji permanentnej,
— prospekcji,
— autoedukacji,
— intelektualizacji,
— humanizacji,
— indywidualizacji”6 .
Proces edukacji fizycznej w szkolnictwie
wyższym jest ostatnim etapem w edukacji i doskonaleniu młodego człowieka, w którym to
czasie kształtują się jeszcze indywidualne zachowania motoryczne. Do obowiązku uczelni należy zapewnienie studentom możliwości
uczestniczenia w zajęciach z wychowania fizycznego — edukacji fizycznej, natomiast do
obowiązku studenta w nich uczestniczenie.
Mając na uwadze potrzeby i zainteresowania studenta, dobrowolność wyboru zajęć, formy i dyscypliny sportu, zajęcia z wychowania
fizycznego realizowane są w ramach sekcji
o charakterze rekreacyjno-sportowym. Te prospektywne (wychowujące dla przyszłości) formy aktywności to m.in.: aerobik, pływanie, taniec towarzyski, tenis stołowy oraz formy sportowe, jak: piłka siatkowa, piłka nożna, koszykówka, wioślarstwo czy aikido.
Prospekcja wychowania fizycznego jest propagowaniem zasady humanizacji rozumianej
jako „przekształcenie procesu pracy w taki sposób, aby zaspokajała ona wszechstronnie potrzeby człowieka i służyła rozwojowi jego osobowości”7. Intencją takiego procesu jest przygotowanie uczestnika do całożyciowej troski
o ciało i zdrowie. Tak pojęta edukacja fizyczna
(wychowanie fizyczne) jest wychowaniem do
samodzielności i odpowiedzialności.
Uczestniczenie w zajęciach wychowania
fizycznego w ramach Studium Wychowania
Fizycznego jest zatem jednocześnie procesem autoedukacji, intelektualizacji i indywidualizacji.
dr Andrzej Biedrzycki
mgr Marek Zieliński

1Ustawa o kulturze fizycznej, Dz.U. z 1996 r., Nr 25,
rozdz. 3, art. 19.
2M. Demel, Szkice krytyczne o kulturze fizycznej, Kraków
1998, s. 21.
3H.

Grabowski, Teoria fizycznej edukacji, Warszawa 1997.

4Tamże.
5H. Grabowski, Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym, Kraków 2000, s. 22.
6M.

Demel, Szkice krytyczne..., s. 13.

7Słownik Języka Polskiego, t. 1, Warszawa 1978, s. 757–
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Poradnictwo
psychologiczne
w systemie wsparcia
psychospołecznego
studentów szkół wyższych

Online

W

świetle zmian gospodarczo-politycznych i cywilizacyjnych obecna młodzież studencka znajduje
się nie tylko w specyficznym okresie życia,
okresie pełnym problemów i konfliktów natury osobistej, społecznej i zawodowej, ale również w sytuacji, kiedy często nie ma do kogo
się zwrócić o poradę w różnych sytuacjach, czy
też konsultację lub wsparcie.
W niniejszej publikacji, na podstawie wstępnych badań własnych, podjęto próbę ukazania
skali problemów, z którymi spotykają się studenci, braków w zakresie zorganizowanej pomocy psychologicznej dla nich oraz miejsc
pomocy psychologicznej Online w realizacji
zadań wsparcia i poradnictwa psychologicznego na wyższych uczelniach.

cepcji poradnictwa psychologicznego jest człowiek dążący do realizacji siebie i znalezienia
sensu życia, będąc podmiotem własnej sytuacji.
Poradnictwo psychologiczne w ujęciu
współczesnym (counselling) nie dotyczy po prostu bezpośredniego udzielania porad, ale generalnie to specyficzny rodzaj pomocy psycholo-

Internet w pomocy psychologicznej

H

istoria wykorzystywania komputerów na
różnych etapach prac klinicznych i badawczych
zarówno w medycynie, jak i w psychologii nie
jest krótka. Ta nowa technologia powoli została akceptowana także w praktyce psychologicznej wraz ze wzrostem dostępu do komputerów
najpierw w instytucjach naukowo-badawczych,
a później w prywatnych klinikach. To wszystko pozwoliło już w latach osiemdziesiątych na
pojawienie się coraz większej ilości różnych
programów komputerowych pomocnych
w pracy psychologów i psychiatrów, przede
wszystkim do celów diagnostycznych i terapeutycznych (ograniczone do programów stymulacyjnych i korekcyjnych).
Przez pomoc psychologiczną Online rozumiemy pomoc psychologiczną świadczoną
zdalnie przez media elektroniczne, takie jak
Internet, telefon, wideotelefon itp.
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Centralnym elementem w nowoczesnej kon-

czej związek zachowaniowo-emocjonalno-myślowy), który prowadzi właśnie do „zapętlenia się”. Jeśli klientowi brakuje punktów odniesienia, doradca może oczywiście podpowiedzieć mu swój, w taki jednak sposób, aby klient
był świadomy, że dana wartość czy cel jest wartością i celem doradcy, niekoniecznie ma ważność obiektywną.
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Poradnictwo psychologiczne
w systemie pomocy psychologicznej

gicznej o szerokim zasięgu (obejmujący m.in.
wsparcie psychiczne), pomagający osobom
korzystającym z tego typu pomocy osiągnąć
utraconą równowagę psychiczną, odnaleźć
wyjście z trudnej sytuacji, ale także odkryć w sobie nowe możliwości, spojrzeć w nowy sposób
na swoje życie czy relacje z innymi itp. Poradnictwo psychologiczne obejmuje również wspomaganie życia i pomoc w rozwijaniu własnej
osobowości.
Poradnictwo psychologiczne, w odróżnieniu od psychoterapii, zwraca się przede wszystkim do ludzi w normie, którzy „trzymają ster
życia w rękach”, tzn. nie cierpią na głębokie
zaburzenia psychiczne. Podstawowe założenie
counsellingu jest takie, iż każda osoba jest inna
i niepowtarzalna i każdy problem jest inny,
ponieważ w życiu człowieka działa tyle rozmaitych czynników, że nigdy nie ma gwarancji, czy podobne działanie odniesie podobny
skutek.
Kluczowym pojęciem w funkcjonowaniu
psychologa-doradcy jest to, iż zakłada on, że
niemal każdy jego klient jest w stanie odnaleźć
wyjście ze swojej trudnej sytuacji w ramach
swych własnych punktów odniesienia, a problem polega jedynie na tym, że klient nie umie
spojrzeć na punkt krytyczny, posługując się całą
swą wiedzą i bogactwem uczuć. Zamiast tego
wybiera jakiś jeden model zachowania (czy ra-
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Poradnictwo
psychologiczne
w systemie wsparcia
psychospołecznego
studentów szkół wyższych

Generalnie pomoc Online może dotyczyć
usług informacyjnych i terapeutycznych.
W pierwszym przypadku chodzi o świadczenie przez psychologów klinicznych usług
w zakresie szeroko rozumianej promocji zdrowia psychicznego, korzystając z różnych możliwości pośrednich i bezpośrednich, w kontakcie z osobami zainteresowanymi lub innymi
(rodzicami, nauczycielami, innymi specjalistami) lub poprzez propagowanie w materiałach informacyjnych na różnych tronach WWW
szans i zagrożeń optymalnego funkcjonowa-

nia psychicznego człowieka w różnych sytuacjach życiowych i rolach społecznych.
Obecna praktyka psychologiczna przez
sieć obejmować może następujące rodzaje
usług:
1) Psychoterapia: wyłączny bezpośredni
kontakt przez sieć internetową (jedno- lub
kilkurazowy) pomiędzy klientem i psychologiem z inicjatywy klienta, polegający na
udzielaniu pomocy psychologicznej klientowi
w zakresie zdrowia psychicznego lub wsparcia
emocjonalnego;

2) Konsultacja lub porada: jest to odpowiedź psychologa lub psychiatry wyłącznie
przez sieć na pytania poszczególnych klientów;
3) Dodatkowy kontakt: jako uzupełniająca
forma kontaktu psychoterapii tradycyjnej.
Analizując młodą jeszcze praktykę psychologiczną Online, w tym własną od trzech lat w Akademickim Centrum Pomocy Psychologicznej
przy Zakładzie Psychologii Klinicznej Instytutu
Psychologii Akademii Bydgoskiej oraz na portalu www.zdrowemiasto.pl, można stwierdzić, iż
potrzeba tego rodzaju pomocy jest bardzo duża*.

Tabela 1. Najczęściej spotykane problemy w życiu studentów (w %)

Rok
studiów

A

Ty p y p r o b l e m ó w
C
D
E

B

F

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

I
III

56
51

60
56

73
22

85
20

80
77

65
80

86
23

40
26

43
85

40
67

56
57

45
53

26
29

25
26

Istotna
różnica

–

–

–

–

–

–

0,01 0,01

–

0,05 0,01 0,01 0,01 0,01

A — problemy związane z rozwojem osobistym i realizacją siebie
B — problemy związane z przystosowaniem się do nowego środowiska i wymagań akademickich
C — problemy związane z wyborem partnera, miłością i życiem seksualnym
D — problemy związane z wymaganiami społecznymi i z rodziną
E — problemy związane z osiągnięciem sukcesu w życiu społecznym i zawodowym
F — problemy związane z sensem życia
G — problemy związane z trudną sytuacją życiową i materialną
K — kobiety
M — mężczyźni
Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela 2. Potrzeba pomocy psychologicznej wśród badanych studentów
Potrzeba pomocy psychologicznej
Rok
studiów

tak na pewno
L

%

I
III

32
60

Ogólnie

62

Źródło: Opracowanie własne.
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G

raczej tak

raczej nie

L

%

L

%

30
60

64
16

7
32

14
4

22
8

62

23

23

15

15

Analiza wyników badań i wnioski:
Studenci wobec pomocy psychologicznej
Najczęściej spotykane
problemy w życiu studentów
Badani w obliczu siedmiu głównych typów
problemów najczęściej spotykanych w życiu
studenta dokonali następujących wyborów. Wyniki zaprezentowano w tabeli 1.
Potrzeba zorganizowania na uczelniach
fachowej pomocy psychologicznej
w trakcie studiów
Analiza wypowiedzi badanych wskazuje na
to, iż jest taka potrzeba u większości badanych
studentów zarówno pierwszego, jak i trzeciego roku.
Z analiz statystycznych wynika również, że
nie ma istotnych różnic w wypowiedziach badanych studentów ze względu na płeć czy też
na miejsce zamieszkania, a także na to czy badany ma partnera lub nie.
Osoby i ośrodki, do których
najchętniej zwracają się o pomoc
psychologiczną badani studenci
Badanych proszono o wskazanie osób lub
ośrodków, do których najchętniej zwracają
się o pomoc psychologiczną z możliwością
dokonywania wyboru w zależności od typu
problemów. Wyniki zaprezentowane zostały
w tabeli 3.

Z tabeli wynika, iż najchętniej badani studenci niezależnie od roku studiów, zwróciliby
się o pomoc do poradni internetowej i przyjaciół, a najrzadziej do rodziców i księdza.
Analiza statystyczna wyników badań, prezentowanych w tabeli 3., dotyczy zależności
między płcią, aktualnym miejscem zamieszkania oraz obecnością partnera w życiu badanych studentów a wybranym kierunkiem poszukiwania pomocy.
W stosunku do pierwszego typu problemów
życiowych można stwierdzić, na podstawie
analizy, iż ani płeć badanych, ani też inne czynniki nie odgrywają istotnej roli przy wyborze
kierunku pomocy. Natomiast ważnym okazał
się fakt posiadania partnera w przypadku problemów rodzinnych i seksualnych, gdzie osoby nie mające partnerów szukają pomocy albo
u psychologa prywatnego, w poradni, albo też
w Internecie. Płeć oraz miejsce zamieszkania
w tym przypadku nie miały znaczenia. Płeć
natomiast była istotna w przypadku problemów społecznych i koleżeńskich, gdyż właśnie kobiety (w przeciwieństwie do mężczyzn)
chętniej zwracałyby się o pomoc do rodziców.
Optymalnym w świetle tych wyników jest
fakt, iż w przypadku problemów psychicznych
około 80% badanych zwróciłoby się do psychologów niezależnie od tego czy funkcjonują prywatnie, czy też w poradniach rzeczywistych lub wirtualnych. Podsumowując wyniki
badań i analiz jakościowych sądzić można, iż

w środowisku studenckim istnieje duża potrzeba świadczenia poradnictwa psychologicznego
w szerokim znaczeniu i o szerokim zasięgu,
aby obejmowało zarówno pomoc psychologiczną, jak i poradnictwo życiowe.
Przedstawione wyniki świadczą również
o dużych potrzebach w zakresie poradnictwa
w trakcie studiów, jak i o akceptacji pomocy
Online jako rodzaju pomocy i wsparcia w różnych sytuacji problemowych. Jest to komunikat dla władz uczelni o konieczności organizowania komórki pomocy psychologicznej
Online w ramach wsparcia studentów i umocnienia ich struktur psychicznych i osobowościowych, co w konsekwencji wzmacnia więzy i poczucie przynależności studentów do swoich
uczelni, a także pozwala na wykształtowanie
„zdrowych psychiczne” absolwentów.
Dane z analizy wyników badań wskazują
również na konieczność popularyzacji usług
poradnictwa psychicznego wśród studentów,
korzystając z faktu dużego zaufania do psychologów udzielających pomocy.
prof. dr Bassam Aouil

*Problemy zgłoszone przez ludzi dotyczą przede wszystkim
problemów rozwojowych partnerskich i wychowawczych, partnerskich i seksualnych. Więcej o problemach można czytać
w książce autora Pomoc Psychologiczna Online — czyli Internet w poradnictwie psychologicznym wydanej w 2005 r.

Tabela 3. Kierunki poszukiwania pomocy w zależności od typu problemów (w %)

Prywatny
psycholog

Poradnia
Internetowa Przyjaciel lub
zdrowia
Poradnia
ktoś bliski
psychicznego Psychologiczna

Ksiądz

rok studiów
I
III
I
III

I

III

1.

–

14

4

8

16

18

40

2.
3.
4.
5.
6.
7.

16
12
16
10
14
18

20
16
24
6
20
24

16
10
10
32
12
22

26
14
12
6
18
16

16
20
24
18
20
40

34
20
34
14
28
30

12
30
28
24
20
12

I

III

I

III

26

12

6

18

8

14
20
28
48
16
16

10
8
4
8
–
6

4
4
–
–
8
4

10
–
18
8
34
2

2
6
2
6
10
6

1 — w sytuacjach trudności życiowych i podejmowania ważnego wyboru
2 — w sprawie problemów osobistych
3 — w sprawie problemów rodzinnych
4 — w sprawie problemów miłosnych i seksualnych
5 — w sprawie trudności w nauce
6 — w sprawie problemów społecznych i koleżeńskich
7 — w sprawie problemów psychicznych
Źródło: Opracowanie własne.
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Wraz z dynamicznym rozwojem sektora
szkolnictwa wyższego w Polsce pojawiła się
konieczność wprowadzenia systemowych rozwiązań w zakresie kontroli jakości kształcenia.
Obserwowany od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. szybki wzrost współczynnika skolaryzacji w naszym społeczeństwie, z jednej strony przyniósł korzyści związane z szeroko pojmowanym postępem cywilizacyjnym, z drugiej
zaś wygenerował szereg negatywnych zjawisk
związanych m.in. z obniżeniem wymagań wobec podejmujących studia, budzącym wątpliwości tokiem kształcenia bez zabezpieczenia
właściwych warunków merytoryczno-materialnych (tzn. kadra nauczycieli akademickich oraz
baza dydaktyczna).
Realia gospodarki rynkowej zaczęły również
działać w obszarze naszego szkolnictwa wyższego: pojawiły się uczelnie prywatne, a wraz z nim
obce dotychczas tej sferze aktywności społecznej
pojęcia konkurencji, zysku i marketingu. Obowiązujące przepisy prawne sprzyjały tworzeniu
swoistego pluralizmu edukacyjnego, zróżnicowanej i zgodnej z wymaganiami współczesności oferty kształcenia.
Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw, została powołana
Państwowa Komisja Akredytacyjna (PKA) jako
ustawowy organ działający na rzecz jakości
kształcenia. Poddanie się ocenie PKA jest obligatoryjne, a jej negatywna ocena niesie za sobą
konsekwencje w postaci decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o cofnięciu lub zawieszeniu uprawnienia do kształcenia
na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia. Państwowa Komisja Akredytacyjna jest
jedynym, obejmującym cały obszar szkolnictwa
wyższego, ustawowym organem działającym
na rzecz oceny jakości kształcenia, której opinie i uchwały mają moc prawną. Jej działalność wynika również z faktu wypełniania przez
Polskę zaleceń Procesu Bolońskiego, którego
celem jest stworzenie Europejskiego Obszaru
Szkolnictwa Wyższego charakteryzującego się
najwyższą jakością kształcenia, pełną mobilnością studentów i nauczycieli akademickich oraz
współpracą naukowo-dydaktyczną europejskich
szkół wyższych.
Studia w obchodzącej w tym roku 10 lat
działalności Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku zostały poddane
ocenie przez zespoły ekspertów PKA. W latach
2003–2004 procedurze akredytacyjnej podlegały studia dzienne i zaoczne prowadzone na
trzech kierunkach: ochronie środowiska (studia inżynierskie), filologii polskiej (studia licencjackie) i pedagogice (studia licencjackie i magisterskie). W przypadku każdego z ww. kierun-

ków zostały przygotowane przez uczelnię, zgodnie z treścią Uchwały nr 18/2002 PKA z dnia 28
lutego 2002 r., raporty samooceny. Przedmiotowe dokumenty obejmowały następujące kryteria:
1) Skład zespołu przygotowującego raport
samooceny; czy raport był opiniowany i przez
jakie organy?
2) Krótka prezentacja uczelni: historia uczelni, forma prawna (państwowa, niepaństwowa,
założyciel), misja, relacje z otoczeniem, struktura uczelni (wydziały, instytuty), ogólna liczba
pracowników, ogólna liczba studentów, rozmiary rekrutacji, liczba absolwentów w ostatnim
roku, ogólna struktura budżetu, w tym środki
przeznaczone na wyposażenie bibliotek i laboratoriów studenckich.
3) Prezentacja jednostki organizacyjnej: informacje o jednostce organizacyjnej, w której
prowadzony jest oceniany kierunek studiów,
w tym o bazie dydaktyczno-naukowej oraz
o istotnych zmianach, które nastąpiły w danej
jednostce w ciągu ostatnich 5 lat.
4) Kadra danego kierunku studiów: zestawienie kadry pełnozatrudnionej według następującego schematu: imię i nazwisko, rok urodzenia,
reprezentowana specjalność, wykładany przedmiot, liczba planowanych i wykonanych godzin
dydaktycznych, data i forma nawiązania stosunku pracy, zaznaczenie osób wchodzących
w skład minimum kadrowego. Charakterystyka
systemu oceny kadr (np. hospitacje, ankiety studentów). Polityka kadrowa i jej realizacja. Trudności i problemy kadrowe. Liczba pracowników
inżynieryjno-technicznych i administracyjnych.
5) Kształcenie: zasady rekrutacji, liczba studentów z podziałem na lata studiów i rodzaje
studiów (dzienne, wieczorowe i zaoczne) oraz
studentów kształcących się w formach bezpłatnych i odpłatnych, odsiew studentów na poszczególnych latach studiów. Sylwetka absolwenta, stosowane metody dydaktyczne, dostęp do komputerów i Internetu, realizacja praktyk zawodowych, wykorzystywane materiały
dydaktyczne, zasoby biblioteczne, system oceny studentów, opis procedur zapewnienia jakości kształcenia, organizacja kształcenia w systemie studiów zaocznych i wieczorowych, liczebność grup studenckich, oferta kształcenia
w językach obcych, oferta kształcenia dla studentów niepełnosprawnych, indywidualizacja
kształcenia.
6) Sprawy studenckie: organizacje studenckie, koła zainteresowań, stypendia, czesne, sprawy socjalne studentów (kluby, domy studenckie), baza rekreacyjna i sportowa, udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych.
7) Działalność naukowa danej jednostki organizacyjnej, w tym związek prowadzonej działalności z procesem dydaktycznym, rozwój naukowy kadry.

8) Współpraca międzyuczelniana i międzynarodowa, wymiana studentów i kadry.
9) Najważniejsze osiągnięcia danej jednostki
organizacyjnej, np. kadra mająca szczególne
uznanie krajowe i międzynarodowe, wybitne
osiągnięcia naukowe, znaczące wzbogacenie
bazy dydaktyczno-naukowej.
10) Najsłabsze strony danej jednostki organizacyjnej, np. braki kadrowe, trudności lokalowe, wyposażenie, zagrożenie stabilizacji finansowej, malejąca liczba kandydatów na studia.
11) Plany na najbliższą przyszłość.
W kilka miesięcy po złożeniu każdego z raportów uczelnię odwiedzili przedstawiciele PKA:
ochronę środowiska wizytował Zespół Kierunków Studiów Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych oraz Zespół Kierunków Studiów Przyrodniczych, filologię polską — Zespół Kierunków
Humanistycznych, pedagogikę zaś Zespół Kierunków Społecznych i Prawnych. Każda z przedmiotowych kontroli obejmowała w szczególności: formalno-prawną analizę działalności uczelni i jej dokumentacji, ocenę pomieszczeń uczelni i ich wyposażenia, ocenę biblioteki i jej zasobów, hospitacje zajęć na studiach dziennych
i zaocznych, analizę organizacji toku studiów
oraz praktyk, ocenę prac licencjackich i magisterskich oraz dokumentacji egzaminów dyplomowych, ocenę minimum kadrowego, analizę
działalności badawczej i wydawniczej, analizę
specjalności, planów studiów oraz analizę programów, spotkanie ze studentami oraz z władzami uczelni.
Wymiernym efektem prowadzonych procedur akredytacyjnych przez PKA było przyznanie
ocen pozytywnych na trzech wyżej wymienionych kierunkach studiów: filologii polskiej
(Uchwała Prezydium PKA z 15 stycznia 2004 r.),
pedagogice (studia zawodowe — Uchwała
Prezydium PKA z 14 października 2004 r.,
studia magisterskie — Uchwała Prezydium
PKA z 9 grudnia 2004 r.) oraz ochronie środowiska (Uchwała Prezydium PKA z 29 grudnia 2004 r.). Powyższe oceny oznaczają, że
uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę dydaktyczną. Poziom prowadzonych studiów w WSHE odpowiada standardom jakościowym określonym przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego, Państwową Komisję
Akredytacyjną oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Warto podkreślić, iż skala
ocen stosowanych przez PKA zawiera:
•ocenę wyróżniającą — kolejna ocena jest
dokonywana po upływie 5 lat, o ile nie zaistnieją przesłanki do przeprowadzenia jej wcześniej;
•ocenę pozytywną — kolejna ocena po upływie 5 lat, o ile nie zaistnieją przesłanki do wcześniejszego jej dokonania;
•ocenę warunkową — Uchwała Prezydium zawiera stosowne zalecenia wraz z terminami ich
realizacji oraz z możliwością kolejnej wizytacji;
•ocenę negatywną — cofnięcie lub zawieszenie uprawnień do prowadzenia studiów wyższych na danym kierunku i poziomie kształcenia przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego*.

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku jest jedyną uczelnią niepaństwową w województwie kujawsko-pomorskim,
która posiada akredytacje PKA aż na trzech
kierunkach.
W październiku 2004 r. dzienne i zaoczne studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo zostały poddane procedurze akredytacyjnej przez
Krajową Radę Akredytacyjną Szkolnictwa Medycznego (KRASZM) — organ powołany w drodze Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
13 lipca 2001 r. Głównym zadaniem Rady jest
ocena jakości kształcenia pielęgniarek i położnych zgodnie z przyjętymi standardami w kraju. Nowo powstały w WSHE kierunek został oceniony według następujących kryteriów:
1) Sposób realizacji programu kształcenia.
2) Prowadzona dokumentacja.
3) Baza materialna uczelni, w tym wyposażenie niezbędnego do realizacji założonych celów
kształcenia.

SUPLEMENT DO DYPLOMU

tym podkreślić, że deskrypcja uzyskanego wykształcenia nie zawiera żadnych sądów wartościujących, stwierdzeń dotyczących równoważności czy sugestii na temat uznawalności, które wprowadzałyby element subiektywizmu.
Dzięki doświadczeniom zdobytym jako obserwator projektu pilotażowego — suplement
do dyplomu, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, zakupiła i kontrolowała wykonanie funkcjonalnego modułu
informatycznego, który zapewni pracownikom
uczelni możliwość przygotowania standardowego, ujednoliconego wzoru suplementu, jak
również wydruk przejrzystej informacji o statystycznym rozkładzie ocen i nakładzie pracy studenta. Dla użytku międzynarodowego przygotowywana jest również anglojęzyczna wersja
suplementu do dyplomu. Uczelnia przygotowała również system zabezpieczenia suplementów
przed fałszerstwem lub praktykami korupcyjnymi związanymi z ich wydaniem.
Władze uczelni ufają, iż suplement do dyplomu ułatwi obiektywną ocenę kwalifikacji absolwentów WSHE, przez ich przyszłych pracodawców oraz przebiegu kształcenia, zarówno
w kraju, jak i za granicą. O słuszności rozszerzenia informacji zawartych w dyplomie i funkcjonalności nowego dokumentu przekonają się już
absolwenci z roku 2005.
Monika Rucińska

ny poziomu jakości kształcenia na pozostałych
sześciu kierunkach. Decyzja w tej sprawie należy jednak do organu kontrolującego, a nie
jednostki kontrolowanej.
Dotychczas przyznane pozytywne oceny przez
instytucje uprawnione potwierdzają celowość
i efektywność realizowanych działań na rzecz
rozwoju naukowo-dydaktycznego WSHE we Włocławku. Stanowią one jednocześnie dowód dla
obecnych studentów, który potwierdza słuszność
podjętych decyzji o zdobywaniu wyższego wykształcenia w WSHE. Pozytywne oceny winny
również stanowić swoisty drogowskaz dla tegorocznych kandydatów na studia.
* Na podstawie Statutu Państwowej Komisji
Akredytacyjnej.
Monika Jabłońska

I FESTIWAL KULTURY,
NAUKI I TECHNIKI
W październiku 2005 r. odbędzie się w naszym mieście I Włocławski Festiwal Kultury,
Nauki i Techniki — przedsięwzięcie, którego
celem jest m.in. przybliżenie społeczności lokalnej dorobku intelektualnego, naukowego, kulturalnego, gospodarczego miasta oraz regionu
Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Inicjatorem Festiwalu, do udziału w którym zostały zaproszone
uczelnie wyższe, instytucje i stowarzyszenia
kultury, administracja rządowa, samorządowa
oraz przedsiębiorstwa, jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe.
W grudniu 2004 r. na pierwszym spotkaniu
organizacyjnym Festiwalu ukonstytuowała się
Społeczna Rada Programowa, której zadaniem
jest opracowanie programu ww. projektu oraz
bezpośredni nadzór nad jego realizacją.
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku zgłosiła swój udział w I Włocławskim Festiwalu Kultury, Nauki i Techniki,
wychodząc z założenia, iż przedsięwzięcie to
jest doskonałą okazją do zaprezentowania jej
10-letniego dorobku dydaktycznego i naukowego.
Monika Jabłońska

CERTYFIKATY JĘZYKOWE
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Z uwagi na tworzenie, zgodnie z Deklaracją
Bolońską, europejskiej przestrzeni edukacyjnej,
usprawnienie uznawalności wykształcenia uzyskiwanego w Polsce stanowi elementarne przedsięwzięcie, w wyniku którego mobilność akademicka oraz zatrudnienie za granicą staną się
zjawiskiem o szerszym niż dotychczas zasięgu.
W sytuacji, gdy systemy szkolnictwa wyższego
w różnych krajach i nadawane tytuły zawodowe
oraz stopnie naukowe ulegają ciągłym zmianom,
a nieuznawanie lub zaniżanie wykształcenia
stanowi problem ogólnoświatowy, konieczne
stało się stworzenie jasnego i zrozumiałego opisu posiadanego wykształcenia.
Podstawowym mechanizmem prowadzącym do poprawy czytelności i sprawiedliwej
oceny kwalifikacji absolwentów uczelni wyższych jest suplement do dyplomu. Opracowany
przez ekspertów Komisji Europejskiej, Rady
Europy i UNESCO, daje studentom możliwość
konkurowania i porównania swoich osiągnięć
w skali międzynarodowej.
Zgodnie z istniejącym prawodawstwem
krajowym, od 2005 r. suplement do dyplomu
winien być wydawany każdemu absolwentowi.
Oznacza to, że zakres informacji zawartych
w dyplomie absolwenta wyższych studiów ulegnie znacznemu rozszerzeniu poprzez dodanie
związanego z nim integralnie dokumentu — suplementu do dyplomu.
Uniwersalność tego narzędzia wynika niewątpliwie z jego struktury. Przyjęta przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu forma
dokumentu zawiera szczegółowe informacje
niezbędne do określenia poziomu i charakteru
wykształcenia uzyskanego przez absolwenta
studiów wyższych, w tym elementy charakteryzujące krajowy system studiów, zrealizowany
przez absolwenta program studiów oraz rejestr
indywidualnych osiągnięć studenta. Warto przy

4) Kwalifikacje kadry do prowadzenia zajęć
teoretycznych, praktycznych i praktyk zawodowych objętych programem kształcenia.
5) Wewnętrzny system oceny jakości kształcenia.
Kierunek pielęgniarstwo, uruchomiony w semestrze letnim 2003/2004, uzyskał bardzo wysoką ocenę KRASZM. WSHE jest jedyną uczelnią
niemedyczną i jedyną niepaństwową w Polsce,
która otrzymała Certyfikat Akredytacyjny na
cztery lata. Komisja podkreśliła fakt, iż baza
dydaktyczna przy placu Wolności 1, w którym
mieści się szósty, najmłodszy Wydział — Wydział
Zdrowia Publicznego, jest doskonale przygotowana do realizowania programu kształcenia.
Nie bez znaczenia są też podpisane umowy pomiędzy uczelnią a kilkoma zakładami opieki
zdrowotnej, w których prowadzone są praktyki studenckie.
Uczelnia przygotowana jest merytorycznie
i organizacyjnie na rozpoczęcie procedury oce-

Zapraszamy studentów na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania międzynarodowych certyfikatów językowych na uczelni.
W ofercie dostępne są egzaminy z języka angielskiego Uniwersytetu Cambridge oraz egzamin z języka niemieckiego — Zertifikat Deutsch, organizowany przez Instytut Goethego.
Spotkanie odbędzie się 17 marca (czwartek) o godz. 15.00,
w sali 105 Collegium Maius.
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STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
SONDAŻ POTRZEB I ZAINTERESOWAŃ
Studium Wychowania Fizycznego jest głównym ośrodkiem dyspozycyjnym, w którym skupiają się wszystkie elementy pracy dydaktyczno-wychowawczej uczelni, służące kształtowaniu
osobowości, umiejętności ruchowych i rozwoju sprawności fizycznej studentów.
Osobowość człowieka kształtują nie tylko
czynniki zewnętrzne, ale również własna aktywność, gdzie oddzielnym zagadnieniem jest umotywowanie do niej. Aby osiągnąć pożądane efekty wychowawcze, proces ten musi się składać
nie tylko z zadań wychowawczych planowanych
i organizowanych przez uczelnię — Studium Wychowania Fizycznego, ale także z działań samowychowawczych studentów.
W procesie kształcenia i wychowania powinien być stosowany demokratyczny styl pracy,
przejawiający się w poszanowaniu godności
osobistej studenta i partnerskiej współpracy
z nim. W ten sposób student przestanie być
obiektem manipulacji w procesie kształcenia
i wychowania, a stanie się jego aktywnym uczestnikiem. Stworzone zostaną warunki wdrażania
do samokształcenia.
Głównym zadaniem Studium jest humanizacja procesu kształcenia i wychowania studentów w zakresie kultury fizycznej, a intencją przygotowanie uczestników tego procesu do całożyciowej troski o ciało i zdrowie. Istotą uczestniczenia w zajęciach jest dążenie do kształcenia
ciała wraz z kształceniem osobowości pod kątem
troski o ciało, zaś udział w ćwiczeniach jest inspiracją i formułą wdrożeniową.
Obligatoryjne zajęcia z wychowania fizycznego mają zapewnić rozwój sprawności i umiejętności studentów, biorąc pod uwagę ich możliwości fizyczne i zdrowotne.

W Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są w ramach sekcji o charakterze rekreacyjno-sportowym, jak: aerobik,
pływanie, taniec towarzyski, tenis stołowy, piłka siatkowa, piłka nożna, koszykówka, wioślarstwo czy aikido.
Studenci WSHE uczestniczą w nich na zasadzie wyboru sekcji sportowej, biorąc pod uwagę m.in.: •zainteresowania własne,•atrakcyjność zajęć, •godziny zajęć, •osobę prowadzącą.
Celem zdiagnozowania potrzeb i zainteresowań studentów w zakresie wychowania fizycznego podjęta została próba opracowania
i przeprowadzenia ankiety, mająca dać odpowiedź na pytania:
1) Czy zajęcia z wychowania fizycznego
w szkole wyższej powinny być obowiązkowe?
2) Przez jaki okres studiów powinny się odbywać?
3) Czy przedstawiona oferta zajęć przez Studium Wychowania Fizycznego spełnia oczekiwania studentów?
4) Od czego uzależniony był wybór zajęć?
5) Jakie zajęcia nie ujęte w ofercie studenci
realizowaliby najchętniej?
Diagnozie wybiórczo poddanych zostało:
66 studentek pierwszego roku oraz 33 studentki i 24 studentów drugiego roku.
Na pytanie — Czy zajęcia z wychowania fizycznego w szkole wyższej powinny być obowiązkowe? 54 studentów odpowiedziało —
tak, 69 odpowiedziało — nie.
Okres obowiązkowych zajęć z wychowania
fizycznego według studentów powinien trwać:
2 semestry — 54 studentów; 4 semestry — 18
studentów, 6 semestrów — 51 studentów.

Jeżeli chodzi o przedstawioną ofertę zajęć
z wychowania fizycznego w ramach Studium
to największą popularnością cieszy się aerobik
— 48 studentów. Na drugim miejscu jest taniec
towarzyski — 45 studentów, a w dalszej kolejności pływanie — 36 studentów i koszykówka
— 6 studentów.
Bardzo ciekawe spostrzeżenia dają odpowiedzi na pytanie czwarte, które brzmiało: „Od
czego uzależniony był wybór zajęć”. I tu 41 osób
odpowiedziało, że ich wybór uzależniony był od
godziny zajęć, 35 osób wskazało na zainteresowania własne, 31 osób na atrakcyjność zajęć,
a 16 osób na osobę prowadzącą.
W pytaniu piątym, odnoszącym się do oferty zajęć w ramach Studium Wychowania Fizycznego, nieliczni studenci widzieliby jeszcze:
taniec nowoczesny (4), jogę (4), piłkę nożną
kobiet (1), strzelectwo (1), Viet Vo Dao (1), judo
(1), TBC (2), bilard (1), kulturystykę (1) oraz pilates (1).
Istotą wychowania fizycznego jest oddziaływanie na całą osobowość wychowanka, ukształtowanie jego dyspozycji poznawczych, emocjonalno-wolicjonalnych i instrumentalnych z intencją przygotowania go do całożyciowej troski o ciało w toku aktywnego uczestnictwa w dziedzinie kultury fizycznej.
Mając to na uwadze Studium Wychowania
Fizycznego stawia sobie za cel umieszczenie
w programie nauczania takich form aktywności ruchowej o charakterze rekreacyjno-sportowym, które można uprawiać przez całe życie,
a jednocześnie spełniających oczekiwania studenta.
dr Andrzej Biedrzycki
mgr Marek Zieliński
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WYJAZDY DO UCZELNI PARTNERSKICH
OFEERTA DLA STUDENTÓW ORAZ KADRY
W ramach podpisanych umów bilateralnych programu Socrates/Erasmus, WSHE współpracuje z następującymi uczelniami:
>Universidade Nova de Lisboa (Portugalia),
>University College of Borås (Szwecja),
>Gazi University (Turcja),
>Ankara University (Turcja),
>Dumlupinar University (Turcja),
>Universita de Genoa (Włochy),
>University of National and World Economy (Bułgaria).
Osoby zainteresowane możliwościami uzyskania stypendium programu Erasmus w celu kontynuowania nauki
lub badań w wyżej wymienionych placówkach, proszone są o kontakt z uczelnianym koordynatorem programu Socrates,
Joanną Skibą (pokój 55 Collegium Novum, e-mail international@wshe.pl, tel. 230 42 26).
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W Y D Z I A Ł

Z WYDZIAŁÓW

A D M I N I S T R A C J I

URZĘDNIK
W ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ
mentem, który powinien wpływać na pozytywne kształtowanie zachowań urzędników, są
cechy i warunki osobiste kierownika.
Dr J. Piątkowski skupił się na problemie dyferencjacji zatrudniania w administracji publicznej. Uzasadnieniem dyferencjacji w sposobie zatrudniania urzędników administracji
publicznej jest założenie, iż zatrudnienie to musi
uwzględniać w odpowiednim zakresie odrębności wynikające z roli administracji publicznej
w strukturze organizacyjnej państwa, a także
specyficzne, ściśle określone przez prawo, cele,
których realizacja jest podstawowym zadaniem
urzędnika administracji publicznej. De lege
ferenda podniesiony został problem istnienia
zupełnie nieuzasadnionej dyferencjacji zatrudniania urzędników administracji rządowej i samorządowej, która prowadzi do różnego ujmowania zakresu wymagań stosowanych wobec
tych dwóch grup urzędników. Zróżnicowanie
takie jest tym bardziej trudne do zaakceptowania, ponieważ pozwala inaczej traktować

urzędników wykonujących podobne zadania,
a więc zajmujących tak samo ważną pozycję
w strukturze administracji publicznej.
Dr Z. Bukowski w szczegółowy sposób przedstawił zagadnienie dostępu do informacji
o urzędnikach. Podjęte problemy okazują się
szczególnie kontrowersyjne, gdy prawo do informacji publicznej, którego jedną z postaci jest
właśnie prawo dostępu do informacji o urzędnikach, przeciwstawi się konstytucyjnie chronionej sferze prywatności przynależnej także każdemu urzędnikowi administracji publicznej.
Urzędnik administracji publicznej, podobnie jak
każda osoba wykonująca zadania władzy publicznej, musi się liczyć z ograniczeniem sfery
prywatności gwarantowanej przez prawo.
Obywatel ma prawo do informacji o tych dziedzinach życia urzędnika, które w sposób bezpośredni lub pośredni wiążą się z wykonywaniem
przez niego jego zadań określonych przepisami
prawa. Ograniczenie to jest uzasadnione szczególną pozycją urzędnika administracji publicz-

Uczestnicy konferencji
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W dniu 15 grudnia 2004 r. na Wydziale
Administracji Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku odbyła się konferencja na temat „Urzędnik w administracji
publicznej”. Organizatorem konferencji był
Wydział Administracji WSHE.
Konferencję otworzyła prof. dr hab. Krystyna Kamińska, która występowała w zastępstwie
dziekana Wydziału Administracji WSHE, prof.
dr. hab. Ryszarda Łaszewskiego. K. Kamińska
powitała zaproszonych gości, a referentów
zaprosiła do wystąpienia.
Referaty wygłosili: dr Grzegorz Radomski
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) —
„Wzór urzędnika administracji publicznej
w myśli endeckiej”, dr Adam Strzelecki (WSHE)
— „Etyka kierownika w administracji publicznej”, dr Jan Piątkowski (WSHE) — „Jednolity
system zatrudniania w administracji publicznej
a dyferencjacja zatrudniania”, dr Zbigniew
Bukowski (WSHE) — „Dostęp do informacji
o urzędnikach”, dr Bolesław Sprengel (WSHE) —
„Etyka zawodowa policjanta” oraz dr Andrzej
Potoczek (WSHE) — „Model urzędnika samorządowego”.
Przedmiotem rozważań dr. G. Radomskiego
była przede wszystkim etyka urzędnika administracji publicznej w okresie międzywojennym
w ujęciu obozu politycznego Narodowej Demokracji. Konkluzja referatu sprowadzała się do
tezy, że wzorzec urzędnika prezentowany
i wcielany w życie przez działaczy Narodowej
Demokracji, wciąż prezentuje wysoki stopień
aktualności. Szczególnie ważne jest wprowadzenie kodeksu etyki urzędnika, który będzie
w sposób modelowy ujmował zagadnienia funkcjonowania urzędnika w złożonej strukturze
administracji publicznej dotyczącej sfery nieobjętej expressis verbis normami prawnymi.
Dr A. Strzelecki w swoim referacie zwrócił
uwagę na rolę, jaką w procesie tworzenia i realizowania modelu urzędnika administracji
publicznej odgrywa zwierzchnik służbowy. Do
jego zadań należy takie kształtowanie sposobu
postępowania i wizerunku podległych sobie
urzędników, aby zachowane zostały odpowiednie proporcje między efektywnością ich pracy
a niezbędnym ładunkiem powszechnie uznawanych wartości społecznych, które muszą być
obecne w ich działaniach. Dodatkowym ele-
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nej, która pozwala traktować go jako jeden
z zawodów zaufania publicznego, a także ważnym postulatem transparentności działań
urzędnika w sferze publicznoprawnej.
Dr B. Sprengel przybliżył w swoim referacie
zawód policjanta. Odpowiednia postawa moralna osoby sprawującej ten zawód jest szczególnie istotna dla sprawnego wykonywania
przez organy ścigania swoich ustawowych zadań. W referacie podniesione zostały argumenty konieczności ściślejszego przestrzegania kodeksu etyki policjanta. Początki tworzenia takich zbiorów sięgają lat dwudziestych ubiegłego stulecia i mają długoletnią tradycję przesądzającą o potrzebie ich wprowadzenia. Przestrzeganie przez policjanta etyki zawodowej
jest jego obowiązkiem ustawowym. Odpowiednia postawa policjanta ma szczególne
znaczenie przy wykonywaniu zadań wiążących się z obecnością przy naruszaniu prawa,
stosownym podejściem do ofiar przestępstw,
a także przypadków zamachów na godność
policjanta. Zachowanie policjanta powinno
odpowiadać standardom wyznaczonym przez
etos tego zawodu nie tylko podczas wykonywania obowiązków służbowych, lecz także po
ich zakończeniu.
„Model urzędnika samorządowego” to temat referatu wygłoszonego przez dr. A. Potoczka. Model ten powinien uwzględniać przede
wszystkim zasadę praworządności, która nakazuje urzędnikom działanie zgodne z prawem
i w granicach prawa. Jednostkowe zachowanie
urzędnika może zagrozić realizacji tej podstawowej dla konstytucyjnego porządku prawnego zasadzie, przez co należy zwrócić na to
szczególną uwagę. W referacie wspomniano
także o kodeksie dobrej administracji, którego
funkcjonowanie niewątpliwie będzie miało
wpływ na model urzędnika samorządowego.
W zmieniającym się współcześnie świecie zmieniają się także zadania urzędnika samorządowego i oczekiwania, jakie mu się stawia. Z bier-
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Referat wygłasza dr Grzegorz Radomski,
obok prof. Krystyna Kamińska
i prorektor dr Zbigniew Brenda

nego wykonawcy ustaw czy poleceń służbowych
musi się on stać obecnie aktywnym technokratą, nastawionym na kreatywne myślenie i samodzielne rozwiązywanie problemów, przed jakimi staje jako pracownik administracji publicznej. Ważna jest też zmiana w podejściu do
obywatela, który jest klientem administracji
publicznej.
Konferencja zakończyła się dyskusją na temat roli urzędnika w administracji publicznej.
W dyskusji wziął udział przedstawiciel Prezydenta Miasta Włocławek, który zaproponował
przeprowadzenie, w zakresie objętym tematem
konferencji, warsztatów interaktywnych, zaznaczył konieczność wprowadzenia w administracji publicznej modelu zarządzania opartego na normie ISO 9001, a także odnotował
potrzebę zmiany podejścia do obywatela, który w kontakcie z urzędnikiem administracji
publicznej nie może być tylko „petentem”.
Prof. dr hab. K. Kamińska wysoko oceniła
metody administrowania stosowane przez prezydenta Włocławka, określając je mianem „prospołecznych”.
Głos w dyskusji zabrał także przedstawiciel
zawodów prawniczych, mecenas Stanisław Modrzejewski, który wysunął argument, iż w myśli
endeckiej nie wszystkie poglądy zasługują obecnie na powszechną aprobatę. Ważną cechą
urzędnika administracji publicznej jest natomiast umiejętność wysłuchania interesanta,
a także odporność na korupcję.
Udział w dyskusji wziął także dr Zdzisław
Murawski, który zaznaczył rolę, jaką w tworzeniu zasad etyki zawodowej urzędnika administracji publicznej odegrał klub samorządu terytorialnego, funkcjonujący we Włocławku w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.
Dyskusję, a zarazem całą konferencję, zakończyła prof. dr hab. K. Kamińska, dziękując
referentom i wszystkim uczestnikom za udział
w konferencji.
Przemysław Słupiński
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H U M A N I S T Y C Z N Y

Naukowo
o współczesnych mediach
Wydział Humanistyczny Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, kontynuując badania nad prasą Włocławka i regionu, planuje zorganizowanie w czerwcu br. konferencji nt. ,,Media lokalne i sublokalne Kujaw
Wschodnich i Ziemi Dobrzyńskiej”.
Podobna konferencja odbyła się w 2001 r.,
a jej owocem była publikacja Media w procesie transformacji na przykładzie Włocławka
pod redakcją Wiesława Końskiego. Książka zawiera cenne informacje z zakresu historii prasy lokalnej, a także prezentuje współczesne
media i ich społeczne funkcje. Tym razem do
inicjatywy uczelni przyłączył się miesięcznik
samorządowy „Życie Włocławka”. Na jego łamach w każdym numerze prezentowane są
włocławskie redakcje „małych mediów”. Są to
głównie pisma wydawane przez szkoły, parafie,
zakłady pracy, różne organizacje o niewielkim
zasięgu i niskim nakładzie. Właśnie na tych
tytułach najbardziej zależy prasoznawcom,
gdyż częstokroć nie są rejestrowane w sądzie
i nie posiadają numeru ISSN. Wielokrotnie zmieniają się tam redaktorzy, a poszczególne egzemplarze nie są zazwyczaj archiwizowane
i brak ich w bibliotekach. Zdarza się, że są to
„jednodniówki” bądź druki paraprasowe o nieregularnym cyklu wydawniczym. Jakże trudno
jest później ustalić podstawowe dane o takim
piśmie.
Oprócz prasy referenci zajmą się także mediami elektronicznymi i tzw. nowymi mediami,
czyli portalami i wortalami internetowymi.
Będzie to już druga we Włocławku konferencja
naukowa zajmująca się problematyką włocławskich mediów, skierowana nie tylko do studentów filologii polskiej o specjalności dziennikarstwo i public relations, ale także do wydawców,
redaktorów, dziennikarzy, współpracowników
mediów oraz rzeczników prasowych i wszystkich osób związanych z prasą, radiem, telewizją i Internetem.
Planowane jest także wydanie publikacji
zawierającej materiały pokonferencyjne oraz
bibliografię tytułów prasy lokalnej wydawanej
we Włocławku od 1945 r.
Zapraszamy więc do współpracy redaktorów
i dziennikarzy pism szkolnych, parafialnych,
zakładowych, hobbystycznych lub innych, także osoby pracujące w mediach elektronicznych.
Cenna będzie każda informacja. Zachęcamy
również do czynnego uczestnictwa. Na czerwcowej konferencji będą gościć pracownicy naukowi Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu
Warszawskiego.
Czekamy na sygnały o tego rodzaju ukazujących się pismach, pod nr. tel. (054) 414 43 89
— do Stanisława Stanowskiego, sekretarza redakcji „Życia Włocławka”, lub bezpośrednio do
dziekana Wydziału Humanistycznego dr. Wiesława Końskiego — (054) 230 41 81.
Andrzej Sołtysiak
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WŁOCŁAWSKA
rewitalizacja
W ostatnich dniach intensyfikacji nabrały
prace związane z przygotowaniem i realizacją
programu rewitalizacji w centrum naszego
miasta. W pracach tych wzięli udział również
członkowie Koła Naukowego Ekonomistów funkcjonującego na Wydziale Ekonomii Wyższej
Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Ich zadaniem było przeprowadzenie na
początku czerwca 2004 r. badania ankietowego wśród mieszkańców naszego miasta przy
użyciu kwestionariusza ankietowego opracowanego przez Urząd Miasta Włocławka. Pytania, z których został on zbudowany, odnosiły się

w głównej mierze do zdefiniowanych w Audycie zrównoważonego rozwoju miasta Włocławek podstawowych problemów z jakimi się ono
zmaga. Za przykład niech posłuży pytanie siódme: W każdej z grup zaznacz jedną najbardziej
potrzebną inwestycję. Odpowiadając na nie
respondenci wybierali po jednej, według nich
najbardziej potrzebnej, inwestycji dla każdej
z trzech wyodrębnionych grup. I tak na pierwszą z nich składał się: ośrodek walki z patologiami społecznymi, centrum pomocy osobom niepełnosprawnym, świetlica zajęć pozaszkolnych
i ośrodek pomocy samotnym matkom. Drugą

grupę stanowiły: przebudowa placów i skwerów miejskich oraz małej architektury (np. ławki
i fontanny), budowa placów zabaw dla dzieci
oraz zajęć sportowych dla młodzieży, restauracja terenów zielonych i rekreacyjnych oraz istniejących parków, a także remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych. Na ostatnią wskazaną w pytaniu siódmym grupę inwestycji składały się: adaptacja obiektów pod cele gospodarcze i usługowe, przebudowa infrastruktury
związanej z rozwojem turystyki, rekreacji i kultury, przebudowa obiektów dla potrzeb tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości oraz utwo-

Analiza SWOT dla miasta Włocławka
SIŁY

SŁABOŚCI

Położenie geograficzne miasta

Mały udział terenów zieleni osiedlowej w mieście

Istniejąca infrastruktura techniczna miasta

Niedostateczny poziom rozwoju sieci kanalizacyjnej

(zakład utylizacji odpadów MACHNACZ, oczyszczalnia ścieków)

Niewystarczająca dostępność sieci gazowych

Wysokie wartości dziedzictwa kulturowego

Układ komunikacyjny — droga krajowa przechodząca przez miasto

Walory przyrodnicze

Słaba promocja walorów miasta

Istniejące duże zakłady pracy

Rozwijające się patologie społeczne

Istniejące obiekty sportowe, w tym hala sportowa

Stara infrastruktura szkół

Rozwój szkolnictwa wyższego, istniejące wyższe uczelnie

Wysoki poziom bezrobocia, w tym wśród kobiet

Wysoka ilość osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym

Ucieczka ludzi wykształconych — emigracja z miasta

Wysokie przychody budżetu miasta

Mała ilość inwestycji zagranicznych

Możliwości zwiększenia nakładów na inwestycje

Słabo rozwinięty sektor usług rynkowych
Niski poziom wydatków inwestycyjnych
Niski poziom dotacji z funduszy celowych

SZANSE
Rozwój turystyki

ZAGROŻENIA
Wandalizm
Obniżenie poziomu gospodarczego i społecznego

Rozwój świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży

Brak środków finansowych na rozwój miasta

Rozwój szkolnictwa wyższego i wykształcenia mieszkańców

Brak dopływu nowych technologii

Lepsze wykorzystanie walorów i położenia miasta

Nieobecność miasta w polityce regionalnej

Rozwój infrastruktury sportowej

Niekorzystne trendy społeczne

Pozyskanie funduszy unijnych

Wzrastająca liczba osób wykluczonych społecznie
Brak strategii rozwoju miasta

Rosnące nakłady na rozwój gospodarczy

Brak polityki gospodarczej

Zmniejszenie wydatków eksploatacyjnych

Brak nowych znaczących inwestycji prywatnych

Przyciągnięcie nowych inwestycji poprzez uzbrajanie terenów

Dalsze przeznaczanie środków na konsumpcję

Rewitalizacja Starego Miasta

Stagnacja inwestycyjna miasta

LUTY 2005

Wzrastająca liczba podmiotów gospodarczych (świadczących usługi)
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Pozyskiwanie kapitałów obcych

Źródło: P. Lorens, Audyt zrównoważonego rozwoju miasta Włocławek.
Raport podsumowujący pierwszą część prac, UNDP UMBRELLA Projekt,
Włocławek, 2 marca 2004, s. 6.
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rzenie ośrodka szkoleniowego i poradnictwa
zawodowego dla osób bezrobotnych. Aby wykazać silny związek proponowanych kierunków
inwestycji na terenie miasta należy zapoznać się
z wynikami przeprowadzonej dla Włocławka
analizy SWOT, które to wyniki zostały zaprezentowane w tabeli.
W wyniku realizacji programu rewitalizacji
na obszarze centrum miasta Włocławka będzie
można zaobserwować owoce długofalowego
procesu inwestycyjnego. Jego celem jest odnowa obszaru zurbanizowanego, którego przestrzeń, funkcje i substancja uległy procesowi
strukturalnej degradacji, wywołującej stan kryzysowy, uniemożliwiający lub znacznie utrudniający prawidłowy rozwój ekonomiczny i społeczny tego obszaru, jak również zrównoważony
rozwój całego miasta. Tak określona rewitalizacja obejmuje cały zespół kompleksowych działań, koordynowanych i zarządzanych przez
sektor publiczny (gminę), w swej zasadzie opartych na aktywnej współpracy organów i instytucji polityczno-administracyjnych oraz podmiotów społecznych1. Jak wynika z powyższej
definicji, kluczem do sukcesu w zakresie przebiegu programu rewitalizacji jest jego akceptacja społeczna, której fundamentem jest szeroki
dialog w łonie społeczności lokalnej. We Włocławku przejawem realizacji tego postulatu jest
m.in. omówiona na początku niniejszego artykułu ankieta.
Proces rewitalizacji, do którego swymi decyzjami wpisała się władza samorządowa we
Włocławku, przebiegał w Polsce w trzech etapach2:
I. Lata 1960–1980 — ze środków budżetu
państwa pokrywane są koszty remontów, modernizacji i rewaloryzacji nieruchomości (głównie zabytkowych) bez znaczącego i dobrowolnego udziału właścicieli w tych działaniach
oraz ich wpływu na kształt podejmowanych
robót;
II. Po roku 1990 — powoływane są w następstwie nowelizacji prawa podmioty, takie jak
Towarzystwa Odnowy, Spółki Rewitalizacyjne
czy Wspólnoty Renowacyjne, ich zadaniem jest
przejmowanie cudzych nieruchomości i włączanie do kapitału spółki, a następnie takie nim
obracanie, aby realizowane były zadania remontowe, w zamian za przekazane mienie jego
właściciel nie otrzymuje gwarancji zysku;
III. Rozwój „miękkiego” zarządzania programem jako demokratycznej formuły instytucjonalnej, zarządcą programu jest w tym rozwiązaniu instytucja non-profit o charakterze usługowym (np. stowarzyszenie, fundacja), jej zadaniem jest ułatwienie realizacji projektów jako
podmiotu o prawdopodobnie najwyższym poziomie wiarygodności w społeczności lokalnej.
Do podstawowych problemów na jakie może
napotkać program rewitalizacji należą3:
— bariery planowania i prawa wynikające
z obowiązujących w Polsce regulacji prawnych;

— traktowanie gruntu miejskiego w kategoriach towaru, co może się przejawiać brakiem
zabezpieczeń w zakresie generowania przezeń
przychodów i wpływu na kształt przestrzenny
miasta tego dobra ekonomicznego o charakterze publicznym;
— regulacja czynszów, szczególnie na obszarach starego budownictwa;
— skutki prywatyzacji mieszkań i tworzenia
wspólnot mieszkaniowych na obszarach nie
wyremontowanych substancji mieszkaniowych;
— tworzenie w procesie prywatyzacji parceli
na obrysie budynków, co odcięło je od ich zaplecza, a jednocześnie znacząco obniżyło wartość
pozostających w zasobach gmin gruntów;
— sprywatyzowanie na obrysie szop i garaży, co w znaczący sposób przyczyniło się do
chaosu w przestrzeni i strukturze gruntów.
Identyfikacja tych problemów na terenie
miasta Włocławka znalazła swoje odzwierciedlenie w podjęciu wstępnych działań przygotowujących program „Rewitalizacji Śródmieścia
Włocławka”, tj. sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia, określenie stanu własnościowego nieruchomości, będącego podstawą do
podjęcia działań regulujących stosunki własnościowe na obszarze rewitalizowanym, sporządzenie bilansu zasobów mieszkaniowych w powiązaniu z rodzajami własności nieruchomości
i potrzeb w zakresie mieszkalnictwa komunalnego, przyjęcie programu zmierzającego do
uregulowania i uporządkowania estetyki miasta, w tym kolorystyki budynków, małej architektury, reklam itp., opracowanie i przeprowadzenie wśród właścicieli nieruchomości ankiety o charakterze informacyjno-konsultacyjnym
o programie i założeniach rewitalizacji4.
Prace prowadzone przez 29-osobowy zespół zadaniowy, pracujący pod przewodnictwem pełnomocnika ds. Rewitalizacji — zastępcy prezydenta Doroty Dzięgelewskiej nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji
stworzy fundament dla dalszych działań. W tym
zakresie może on korzystać z doświadczeń
miast zlokalizowanych w zachodniej części Unii
Europejskiej, jak również polskich miast, uzyskując jednocześnie wsparcie finansowe na realizację tego projektu z budżetu Unii Europejskiej.
Anna Jolanta Strzelecka

1A. Billert, Centrum staromiejskie w Żarach. Problemy, metody i strategie rewitalizacji, Słubice 2004, s. 8.
2 K. Skalski, Trudne drogi do programów rewitalizacji,
www.fr.org.pl
3A.

Billert, Centrum staromiejskie..., s. 12–15.

4Uchwała

nr 82/XIV/2003 Rady Miasta Włocławka
z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie podjęcia wstępnych działań do programu „Rewitalizacji Śródmieścia Włocławka”, § 1.
5„Biuletyn

Informacyjny”, 2004, nr 1 — Rewitalizacja, s. 3.

Po pierwsze wiedza,
po drugie certyfikaty,
zaświadczenia…
Polska jako pełnoprawny członek Unii Europejskiej przystąpiła do realizacji postanowień
Strategii Lizbońskiej. Jednym z założeń tego
dokumentu jest to, iż gospodarka zjednoczonej
Europy do 2010 r. ma stać się najbardziej konkurencyjną gospodarką na świecie, gospodarką
opartą na wiedzy. W Polsce nakłady na badania i rozwój (B+R) są niewystarczające, aby ten
cel osiągnąć.
Wydział Ekonomii naszej uczelni nawiązał
współpracę z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO — Biuro Promocji Inwestycji i Technologii w Warszawie, efektem czego było podpisanie porozumienia, na mocy którego nasi studenci mają możliwość w ramach wykładów do wyboru wybrać
wykłady nt. „Zarządzanie technologią”, „Negocjacje w transferze technologii” realizowane
według metodologii UNIDO. Wykłady te kończą
się zaliczeniem, które daje podstawy do otrzymania certyfikatu sygnowanego przez Biuro
UNIDO i WSHE.
W tym miejscu należy zaznaczyć, iż nasza
uczelnia jest w gronie 13 szkół wyższych w Polsce (m.in.: Uniwersytet Jagielloński, Szkoła
Główna Handlowa, Politechnika Białostocka,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika), które prowadzą wspomniane wykłady.
Odrębnym zagadnieniem, które realizujemy
w ramach wspomnianego porozumienia, jest
prezentacja rynków wschodnich. Dotychczas
zorganizowaliśmy seminaria, na których prezentowaliśmy rynki: Kazachstanu, Bułgarii, Rosji,
Białorusi, w tym roku planowana jest prezentacja Ukrainy. Prezentacja poprzedzona jest cyklem wykładów na temat danego rynku. Po tych
spotkaniach ich uczestnicy, w tym nasi studenci, otrzymują zaświadczenia potwierdzające
udział w prezentacji.
Jedna i druga forma współpracy z UNIDO
cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.
Celem nadrzędnym i jedynym, jaki przyświeca organizatorom tych przedsięwzięć, jest szerzenie wiedzy, aby w jak największym stopniu
zostały osiągnięte przez nasz kraj założenia
Strategii Lizbońskiej.
Oczywiście, że polska gospodarka jest gospodarką rynkową, na której istnieje konkurencja,
zjawisko obserwowane również na lokalnym
rynku edukacyjnym. Szkoda tylko, że nie wszystkim dane jest brać udział w opisywanych zajęciach, bo tam można dowiedzieć się, na czym
polega prawidłowo pojęta konkurencja, co to
jest transfer wiedzy i co zrobić, aby polscy studenci byli najbardziej konkurencyjni na Jednolitym Rynku Europejskim.
dr Tadeusz Trocikowski
koordynator programu UNIDO

OD STUDENTÓW

Nasz student
w Szwecji

W sierpniu 2004 r. pierwszy student WSHE, Tomasz Strzelecki z Wydziału
Pedagogicznego, wyjechał na studia do Szwecji w ramach programu
Socrates/Erasmus. Mija już pół roku jego pobytu i, jak okazało się
w ostatnich dniach, pobyt ten będzie przedłużony o kolejny semestr.
Świadczy to jednoznacznie o doskonałej atmosferze do studiowania panującej na naszej uczelni partnerskiej University College of Borås oraz
o tym, że jeśli naprawdę otworzyły się praktyczne możliwości wyjazdów
dla studentów na uczelni, można z nich skutecznie korzystać. Relacja
Tomka to najlepsza rekomendacja.
Joanna Skiba, koordynator programu Socrates

Tomek
z kolegami
(drugi od
lewej)
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praktycznie niemożliwe, nie można przystąpić
do egzaminu ani otrzymać dyplomu. Związek
studencki jest organizatorem całego życia studenckiego, imprez, spotkań, wycieczek. Bezpłatna szkoła to jednak jeden filar studiowania
w Szwecji. Trzeba jeszcze opłacić akademik lub
inne lokum, jedzenie oraz podręczniki. Tutaj
z pomocą szwedzkim studentom przychodzi
rząd, oferując pożyczkę na czas studiów. To
głównie z niej utrzymują się studenci, opłacając wszystkie niezbędne rzeczy. Ową pożyczkę
należy zwrócić po studiach w momencie rozpoczęcia pracy zarobkowej.
Język angielski w Szwecji jest nieoficjalnie
drugim językiem narodowym. Wszyscy studenci potrafią się nim posługiwać w codziennych
sytuacjach. Poziom zaawansowania jest dość
wysoki, a sama wymowa zbliżona do brytyjskiej.
Jednak nie tylko studenci mówią po angielsku,
bowiem w sklepach, restauracjach, urzędach
czy na ulicy, pytając o drogę, można używać
śmiało języka angielskiego. Dzieje się tak dlatego, iż szwedzka edukacja kładzie duży nacisk na
naukę języka angielskiego w szkole. W kinach,
a co ważniejsze nawet w telewizji, filmy prezentowane są w oryginalnym języku, z napisami
szwedzkimi na dole ekranu. To pozwala na przyswajanie sobie obcego języka nawet osobom
starszym. Miałem okazję poznać starsze małżeństwo, które bardzo dobrze posługiwało się
językiem angielskim.
Studiując w Szwecji należy pamiętać, że
edukacja wyższa różni się od tej w Polsce.
Przede wszystkim istnieje możliwość dobierania

przedmiotów do tych, które narzuca program.
Łatwo daje się zauważyć, iż nie panuje
w szwedzkiej szkole tak duża hierarchiczność
jak w szkole polskiej. Studenci zwracają się do
większości wykładowców po imieniu, co rozluźnia atmosferę. Wykładowcy są też bardziej osiągalni, są w zasięgu studenta (dość powszechne
jest korespondowanie z wykładowcą przez Internet). Wykłady prowadzone są przy użyciu
różnych pomocy naukowych: projektorów,
komputerów, które są bardzo szeroko wykorzystywane, oraz innego sprzętu audio i wideo.
Bardzo rygorystycznie traktowane jest „ściąganie”, a także „copywriting”, czyli przepisywanie prac lub kopiowanie źródeł jako swoich.
Uznawane jest to za oszustwo, a student, który się tego dopuścił, nie zalicza egzaminu, a co
więcej, może zostać usuniętym ze studiów. „Copywriting” jest dość łatwy do wykrycia, gdyż
szkoła posiada odpowiednie narzędzia do
sprawdzenia czy praca została przepisana lub
czy poszczególne zdania zostały skopiowane
np. z Internetu.
Wybierając przedmioty starałem się kłaść
nacisk głównie na języki, dlatego wybrałem
język angielski i szwedzki. Kurs języka szwedzkiego okazał się bardzo intensywny, co zaowocowało szybkim przyswojeniem wiedzy, która
umożliwiła mi podstawową komunikację. Szybko zauważyłem, że wykładowca wymaga systematycznej pracy w domu, wystarczyło nie odrobić pracy domowej raz by mieć zaległości.
Kurs języka angielskiego kładł większy nacisk na
bezbłędne porozumiewanie się. Składał się on
z wielu konwersacji, prezentacji i spotkań, na
których dostawaliśmy problem do rozwiązania,
20 minut na dyskusję, a następnie przedstawienie rozwiązania.
Kończy się pierwszy semestr mojego pobytu
w Szwecji, podjąłem już decyzję o pozostaniu
jeszcze kilka miesięcy. Mam nadzieję, że na
wyjazd na studia zagraniczne będzie decydować się w kolejnych latach coraz większa liczba włocławskich studentów i sami przekonają
się, że było warto.
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Program Socrates/Erasmus umożliwia studentom wyjazd do uczelni partnerskiej w krajach europejskich, w celu realizowania wcześniej uzgodnionego programu. Wyjeżdżając do
Borås w zachodniej Szwecji, gdzie miałem studiować, nie sądziłem, że oprócz realizowania
samego programu i możliwości poznania kultury szwedzkiej, będę miał możliwość poznania
również kultur innych krajów. Stało się tak dzięki studentom korzystającym z programu Socrates/Erasmus, którzy przybyli do Borås z różnych
zakątków świata, od Kolumbii zaczynając,
przez wiele krajów europejskich, na Australii
kończąc.
Po przybyciu na miejsce dowiedziałem się, iż
w akademiku, który notabene jest najtańszym
kwaterunkiem w Borås, będę mieszkał wraz ze
studentami z różnych krajów, m.in. z Indii, Kolumbii, Norwegii, Francji, Litwy i ze Szwecji.
Przebywając z nimi mogłem poznać kulturę
i zwyczaje tam panujące, a także kuchnię i tradycyjne dania. Wspólnie spędzone wieczory
nauczyły mnie tolerancji wobec innych kultur,
zwyczajów, wierzeń. Po pewnym czasie nawiązały się między nami przyjaźnie, które, mam
nadzieję, będą kontynuowane po wyjeździe ze
Szwecji.
Miasto Borås jest jednym z głównych ośrodków tekstylnych w Szwecji, a szkoła, w której
mam zajęcia, kształci w tym kierunku studentów. Högskolan i Borås, bo taką nazwę nosi
szkoła, oprócz Wydziału Tekstylnego (Swedish
School of Textiles) posiada także 5 innych wydziałów: Wydział Nauk Edukacyjnych — Pedagogiczny (School of Education and Behavioural
Science), Wydział Inżynierski (School of Engineering), Wydział Biznesu i Informatyki (School of
Business and Informatics), Wydział Bibliotekoznawstwa (Swedish School of Library and Information Science), Wydział Pielęgniarstwa (School of Health Science). Szkoła została utworzona w 1977 r., jednak swoimi początkami sięga
roku 1866. Kształci się w niej 11 500 studentów.
Studiowanie w Szwecji jest bezpłatne, należy
wnieść tylko opłatę do związku studenckiego, do
którego każdy student powinien należeć. Bez
przynależności do związku studiowanie jest

Tomasz Strzelecki
Borås, Szwecja
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W roku akademickim 2004/2005 Wydział Humanistyczny WSHE we Włocławku przyjął za priorytetowe zadanie objęcie mecenatem przedsięwzięcia kulturalne, zwłaszcza związane
z Kujawami wschodnimi i ziemią dobrzyńską. Zbiegło się to w czasie z wydaniem zbioru opowiadań Rafała
Wojasińskiego pt. Złodziej ryb, pisarza
stąd. Wydział poczynił więc wszelkie
starania, aby zaprosić prozaika na
spotkanie autorskie, związane z promocją jego najnowszej książki. Odbędzie się ono na przełomie lutego
i marca 2005 r.

pisarz

Rafał
Wojasiński

stąd
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afał Wojasiński urodził się w 1974 r. w Lubrańcu. Wychowywał się
w Łaniętach, w gminie Chodecz. Ukończył polonistykę w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu. Zadebiutował w 1992 r., będąc uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej. Zdobył pierwszą nagrodę w ogólnopolskim
konkursie literackim „Romans z literaturą — w poszukiwaniu następców
Jana Kasprowicza” (Inowrocław 1992). Konkurs ogłosiła „Gazeta Wyborcza” wespół z Muzeum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
Przez dwa lata związany był z Nauczycielskim Klubem Literackim we
Włocławku. Tam też ukazały się jego wiersze, w antologiach z serii „Twórcy
Regionu”. Był współredaktorem albumu Droga przez wieś. Od marca
1997 r. był członkiem Młodych Pisarzy przy Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich, oddziału łódzkiego. Pracował jako dziennikarz, drukując m.in.
w „Odrze”, „Nowej Wsi”, „Masovii Mater”, „Tygodniu Włocławskim”,
„Gazecie Pomorskiej”, łódzkiej „Gazecie Wyborczej”, „Gazecie Lwowskiej”,
„Gospodyni”, „Nowej Wsi Europejskiej”, „Gospodarzu”. W 2000 r. został
laureatem włocławskich „Kujawskich inspiracji”. Opowiadania publikował w „Nowych Okolicach Poetów” i „Twórczości”.
Dziewięć opowiadań, napisanych przez R. Wojasińskiego w trakcie
studiów, miało debiut w piśmie „Masovia Mater”. Stało się to za przyczyną Marka Kmiecińskiego, reżysera warszawskiego Teatru Ateneum i krakowskiego Teatru Starego im. Juliusza Słowackiego. M. Kmieciński dostrzegł ich walory, stał się przysłowiowym „dobrym duchem” młodego
prozaika. Inną ważną osobą w życiu debiutującego pisarza był Ziemowit Skibiński, współczesny badacz literatury, poeta, krytyk, eseista. To on
przeprowadził z R. Wojasińskim rozmowę kwalifikacyjną na studia, zaważył o jego kroku ku pisarstwu.
W 2000 r. staraniem pisarza, jak i ówczesnej redakcji „Nowej Wsi
Europejskiej”, gdzie pracował, ukazała się jego debiutancka książka pt.
Pocieszenie i Dziesięć Listów. Zbiór zawartych w niej opowiadań to
forma widzenia otaczającej rzeczywistości zapomnianych kujawskich

wiosek i miasteczek, bez odzwierciedlania tradycji. Opisy trudu dnia
codziennego, nie mających jednak nic wspólnego z folklorem wiejskim,
wyzbyte z jakiejkolwiek ornamentyki. Książka zawiera dwadzieścia siedem takich miniaturek. Oto fragmenty jednego z opowiadań, zatytułowanego Ze słów i liczb:
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Rafał Wojasiński prezentuje typ prostego bohatera, skrajnie komunikatywnego. W opowieściach żongluje oszczędnością i powściągliwością.
Te swoiste miniaturki literackie cechuje bezpretensjonalność jeżeli chodzi o obraz wsi. To wieś kujawska bez kompleksów. Z bohaterami, którymi kieruje naiwny mistycyzm zmieszany z twardymi regułami doczesności. Dziesięć listów to metafizyczne rozważania Franka na temat istnienia, ale nie w aspektach ucieczki od powszedniości. Listy przyjmują niemal formę modlitw.
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Rafał Wojasiński znów udowodnił, że ma swój styl. Pisze „zupełnie
oryginalnie, na swój sposób” (Zbigniew Jerzyna). Z konsekwencją i determinacją pokazuje nam surowe portrety wsi i miasteczek kujawskich, jeszcze egzystujące. Jego bohaterowie (bezrobotni, emerytowani rolnicy,
zapomniani inteligenci) tworzą osobliwą kastę uprawiających różne,
zdziwaczałe profesje, nie będące ucieczką od „nic–nie-dziania–się”, a raczej zwykłą koleją bezwładu, tuż przed ustawianiem się w sznureczku za
śmiercią.
„Ci ludzie nie dziwią się niczemu ani nie buntują. Trzymają się kilku
podstawowych prawd. Wiedzą, że muszą być silni i zdrowi, aby móc
pracować i zapewnić sobie minimum potrzebne do przeżycia. Nie dziwią
się złu, które uważają za nieodzowny składnik życia […]. Starość i śmierć
przyjmują z obojętnością, bez żalu, bo przecież ci, którzy są zbyt słabi,
żeby żyć, muszą umrzeć […]”. („Tygodnik Powszechny”, dodatek „Książki w Tygodniku” z 21 XI 2004).
To wciąż ten sam świat, jaki zaprezentował nam autor parę lat wcześniej, co raczej winno uważać się za atut niż za niedosyt związany z obranym cyklem, tudzież formą prozatorską. Bardzo trafnie ujął to Marian
Pilot:
„Surowa, szorstka proza. Precyzyjny, zimny ogląd rzeczywistości.
Przenikliwa, brutalna analiza duszy człowieka skazanego na życie w świecie bardziej niż kiedykolwiek okrutnym. Wizja banalnej powszedniości
niepostrzeżenie przechodzącej w niesamowitość. Rafał Wojasiński, pisarz
z Bożej łaski. Osobny, do żadnego nie podobny”.
*
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Rafała Wojasińskiego znam prawie siedemnaście lat, jeszcze od czasów licealnych. Współtworzyłem z nim szkolny kabaret a także redagowałem szkolną gazetkę.
Dziś, jako absolwent Wydziału Humanistycznego WSHE próbuję przedstawić czytelnikom „Vladislavii” sylwetkę pisarza.
Trudno mi być obiektywnym jeśli chodzi o jego pisarstwo. Jeszcze ciężej, gdy z jego pisania wychwytuję wątki biograficzne, znajome miejsca
i zapamiętane zdarzenia. Znam go tak długo, że bez wahania podpisałbym się pod słowami Marka Nowakowskiego, iż jest z tych „nie obarczonych żadnym bagażem tradycji, uwikłań, środowiskowego snobizmu,
pasji politycznej i innych ograniczeń”. To prawda, nie może uzurpować
sobie prawa do „pokolenia ’89”, ponieważ był tuż obok. Zabrakło parę
lat, nie miejsc geograficznych. Pisarz z fali debiutujących, „urodzonych
za Gierka”. Gdzieś pomiędzy pokoleniami przełomów polityczno-społecznych i… chyba… kulturowo-obyczajowych. Może autentyk? Z wyrazistą
i pewną ręką rzemieślnika. Na pewno PISARZ STĄD.
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Zrazu zyskał słowa krytyki, m.in. od Jana Józefa Szczepańskiego (Honorowego Członka Związku Literatów Polskich), dziś już nieżyjącego,
jednego z wielkich prozaików w kraju. Z korespondencji, jaką dokonali
między sobą R. Wojasiński i J. Szczepański, wynikała całkowita aprobata do poczynań młodego pisarza. J. Szczepański pisał m.in.:
„Pański bardzo prosty sposób pisania mnie ujmuje. Jestem przekonany, że w literaturze naszej jest zasłużone i potrzebne miejsce dla Pana.
I tego serdecznie Panu życzę”.
Słowa uznania padły także od Urszuli Kozioł, Danuty Wawiłow, Tomasza Jastruna i Zygmunta Kubiaka, tłumacza literatury greckiej, też już
nieżyjącego.
Pocieszenie i Dziesięć Listów to bardzo osobista podróż przez „świat
piękny i różny” geograficznego trójkąta: Izbica Kujawska–Boniewo–Chodecz. To książka „w której nie ma wielkich słów, ale jest dużo prawdy
o zwykłym życiu zwykłych ludzi” („Gazeta Kujawska” z 14 XII 2000).
W 2004 r. ukazał się kolejny zbiór, zatytułowany Złodziej ryb, uznany niejako za oficjalny debiut, na który złożyło się dziewiętnaście opowiadań. Franciszek Maśluszczak, artysta malarz, zaprojektował okładkę oraz zilustrował książkę. Natomiast Marek Nowakowski, znany pisarz,
napisał do niej wstęp, nazywając R. Wojasińskiego „dzikim pisarzem”.
Pisał w nim m.in.:
„Łapczywy, wciąż głodny. Wręcz nienasycony. Wyszarpuje z materii
życia parujące ochłapy. Obrazy, epizody, sytuacje, ludzi, bełkotliwą gadaninę. Miesza to wszystko, rzuca na swoje palenisko, w którym tli się żar
i tylko wystarczy dmuchnąć, żeby zakotłował się ogień […]. Słuch ma nieomylny, wie co mu potrzebne. Wie, jak przyrządzić alembik swojej prozy. Chropawe, często grubo ciosane elementy, słowa, zdania, opisy, dialogi, tworzą zwartą, dramatyczną kompozycję opowiadań. Snują się
mgły, opary nad wodą, wieje wiatr, zapach ryb, smród gnoju w chlewach,
oborach, zardzewiałe maszyny na podwórzu, w chałupach siedzą chłopi przy gołych żarówkach pod sufitem lub w zupełnej ciemności, siedzą
i dumają, czasem budzi się za czymś tęsknota, żal, nienawiść […]. Proza
Wojasińskiego to nie tylko pełzactwo przyziemne z całym inwentarzem
przyziemnych ludzkich działań; jest tu również metafizyka, niespodziewanie realność przechodzi w sferę wyższą, niebiańską, jawa miesza się
ze snem […]”.
W dniu 17 czerwca 2004 r., Wydawnictwo „Nowy Świat” i „Bar Gdański” zorganizowali w Warszawie wieczór promocyjny książki R. Wojasińskiego, który poprowadził Kazimierz Długosz, a fragmenty opowiadań
czytał Jan Prochyra.
Zbiór opowiadań zebrał przychylne recenzje, m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Polityce”, „Tygodniku Powszechnym”, „Życiu Warszawy”, „Nowych
Książkach”.
„[Wojasiński] odmalowuje […] codzienne zmagania z cieniami, desperackie poszukiwania sensu i uzasadnienia dla marnego życia […]. W pierwotnym, brutalnym świecie […] liczą się tylko najsilniejsi […]. By zyskać
szacunek, należy przede wszystkim przezwyciężyć strach, wyzbyć się litości i złudzeń […]. Na pustkowiach ludzie mają ze Stwórcą swoje prywatne porachunki […]. Opowiadania Wojasińskiego są jak fragmenty roz-

bitej mozaiki. Pisarz poskładał je z powrotem, zostawiając jednak wolne
obszary, która powinna wypełnić nasza wyobraźnia […]”. („Rzeczpospolita” z 14 IV 2004).
Fragment opowiadania Pies:

Przemysław Nowicki
student I roku historii
studia uzupełniające magisterskie
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Z prac Młodych
Ekologów
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studenckie
Z dniem 1 października 2004 r. w murach naszej uczelni zaczął obowiązywać nowy system
przyznawania pomocy materialnej dla studentów dziennych, jak i zaocznych. Jest to konsekwencja zapisów Ustawy z dnia 28 maja o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych
szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych
innych ustaw. Co nowego dla studentów kryje się za tą długą nazwą?
Po pierwsze zrównuje ona wobec „portfela socjalnego MENiS” studentów wszystkich szkół
państwowych, jak i niepaństwowych. W konsekwencji z Warszawy do WSHE we Włocławku przekazano około 3 200 000 zł by załatać kieszenie naszych studentów.
Jednak gdzie dają tam i muszą zabrać. Studenci niepełnosprawni zostali pozbawieni z początkiem roku akademickiego 2004/2005 możliwości ubiegania się o pomoc materialną tylko i wyłącznie z tytułu swego ciężkiego losu. Pion prorektora ds. ekonomicznych, ściśle współpracując z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego, powołując się na ww. ustawę, wprowadził system wyrównań za okres od stycznia do czerwca roku akademickiego 2003/2004, obejmujący studentów
zaocznych oraz studentów niepełnosprawnych. Poprzez tygodnie wytężonej pracy, przyjmowania
i analizowania wniosków, sprawdzania setek stron dokumentów, tworzenia materiałów pomocniczych dla studentów, w biurze prorektora dr. Zbigniewa Brendy przewinęły się setki studentów
zainteresowanych pomocą materialną. Pod koniec października proces wyrównań zakończył się.
Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania. Studenci otrzymali kwoty sięgające nawet około 800 zł.
Pion prorektora ds. ekonomicznych rozpoczął intensywne prace nad nowym regulaminem
przyznawania pomocy materialnej dla studentów WSHE. Pani Ewa Murszewska, będąc koordynatorem działań, podkreślała przez cały czas, że współpraca Wydziałów, Samorządu Studenckiego
i pionu prorektora ds. ekonomicznych jest bardzo ważna przy pracy nad stypendiami socjalnymi
oraz zapomogami. Wszystkie te trzy jednostki w porozumieniu ze sobą, opierając się na ustawie
z 28 maja, przyczyniły się do stworzenia na naszej uczelni Wydziałowych Komisji Stypendialnych
(WKS). Najistotniejsze jest jednak to, że w skład WKS wchodzą również studenci i to oni dzielą
pieniądze.
Wraz z rozpoczęciem działalności WKS swój żywot zakończyła Uczelniana Komisja Ekonomiczna, przekazując swej wydziałowej następczyni wszelkie cenne doświadczenia i materiały. Teraz każdy
student może w WKS przy „swoim” dziekanacie uzyskać wszelkie informacje i rady pomocne przy
składaniu wniosków o stypendium socjalne lub zapomogę. Dzięki takim rozwiązaniom zmniejszono
w dużej mierze odsetek błędnych wniosków, w wyniku czego stypendium otrzymało niemalże tysiąc studentów. Kwoty miesięcznego stypendium mieszczą się w granicach od 350 do 650 zł.
W grudniu 2004 r. studenci otrzymali, po ukończeniu prac nad pomocą materialną, stypendium
za październik, listopad i grudzień, co dało znaczący wynik od około 1000 do około 2000 zł na studenta. Poza tym stypendia zwiększane są nawet do 950 zł na miesiąc. Pomaga się tym, którzy
wynajmują mieszkania by studiować w systemie dziennym, zwiększając stypendium do około 200 zł,
nie zapomniano o niepełnosprawnych, tworząc dla nich system dopłat do stypendium zależnie od
stopnia niepełnosprawności.
Praca nad pomocą materialną dla studentów była bardzo wyczerpująca i pełna przeszkód.
Zaangażowani w nią pracownicy i studenci, wspierani doświadczeniem E. Murszewskiej, dość
szybko i bezboleśnie wdrożyli w naszej uczelni nowy system pomocy materialnej. Co najważniejsze dla nas studentów, stypendia w nowej formie pozwalają nam studiować, a nawet dość często
pomagają rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Zapomogi po 1000 zł dla tych,
którzy doświadczyli śmierci prawnych opiekunów, rodziców, klęski żywiołowej czy nagłej choroby
nie są zadośćuczynieniem, lecz jedynie pomocą w rozpoczęciu nowego życia.
Marek Drzewucki
wiceprzewodniczący
Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
student II roku filologii polskiej

W bieżącym roku akademickim został wybrany nowy zarząd Koła Naukowego Młodych
Ekologów (KNME). Koło pozyskało także dużą
liczbę nowych członków. Zebraliśmy grupę ludzi, którym nie jest obojętny stan naszego środowiska, których interesuje przebieg podstawowych procesów biologicznych i chemicznych
zachodzących w przyrodzie. Poznajemy przyczyny i skutki degradacji środowiska, a także
możliwości mające na celu zapobieganie dalszemu niszczeniu.
Nasze spotkania, to nie tylko wyjazdy plenerowe i prace badawcze, to również wiedza teoretyczna, którą wykorzystujemy w pracy. Dlatego właśnie spotkania Koła to w części wykłady,
które przybliżają nam wiedzę z wybranych zagadnień. W większości są to referaty przygotowane przez samych członków, którzy wygłaszają
je przed kolegami i koleżankami. W ten sposób
sprawdzają się jednocześnie w roli być może
przyszłego wykładowcy.
Koło prowadzi także aktywną współpracę
z innymi kołami naukowymi nie tylko naszej
uczelni, ale także z innych miast oraz z różnego rodzaju przedsiębiorstwami i instytucjami.
W maju 2004 r. na zaproszenie Wyższej Szkoły
Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy uczestniczyliśmy w spotkaniu kół naukowych uczelni
wyższych z całej Polski. W ciągu dwóch dni nie
tylko wymienialiśmy doświadczenia, dzieliliśmy
się spostrzeżeniami i osiągnięciami, ale także
w miłej atmosferze spędzaliśmy wspólnie czas.
Na zakończenie odbył się piknik w Myślęcinku,
połączony z II Ogólnopolskimi Mistrzostwami
w Grilowaniu.
Najbliższym projektem jest konferencja naukowa pod tytułem „Ekonomiczne aspekty
w ochronie środowiska” realizowana we współpracy z Kołem Naukowym Ekonomistów WSHE.
Jest to przedsięwzięcie planowane na pierwsze
dni marca. Nasze Koło przedstawi wybrane programy badawcze realizowane w ramach zajęć.
Pierwszy z nich będzie opierał się na wynikach
badań prowadzonych w poprzednim roku akademickim. Drugi to projekt realizowany aktualnie przy współpracy z jednym z włocławskich
przedsiębiorstw.
Jako koło „Młodych Ekologów” badamy zależności między środowiskiem a organizmami
żywymi. Wiosną chcielibyśmy rozpocząć prace nad samodzielnym projektem, który, mamy
nadzieję, zostanie poparty przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Miałby on na celu zbadanie czystości wód włocławskich jezior, których jak wiemy nie brakuje w naszej okolicy. Dałoby to pełniejszy obraz stanu środowiska powiatu włocławskiego, a także cenne informacje nie tylko
dla naukowców czy hydrologów, ale także dla
zwykłego człowieka, który korzysta z letnich
kąpieli.
cd. str. 31

30

MŁODA DEMOKRACJA
Demokracja nie jest wynalazkiem naszego
wieku, ale wartości, które są jej podstawą przetrwały do dziś. Niestety, zbyt szybko przyzwyczajamy się do ustroju, w którym żyjemy zapominając korzystać z praw jakie nam daje. Mówię
tu o sprawach codziennych, dziejących się na
gruncie lokalnym. Konkretnie, dotyczących włocławskiego środowiska studenckiego.
W samej Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej uczy się 5,5 tysiąca żaków, a przecież
nie jest to jedyna uczelnia w mieście. Dlaczego
zatem życie studenckie jest w tak „opłakanym”
stanie? Dlaczego tak się dzieje? Istnieje przecież
URSS, czyli Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego, mająca swój statut, zapewniony
budżet, pod jej banderą studenci winni być reprezentowani. Tymczasem mija 10 lat odkąd
istnieje WSHE, a URSS do tej pory była tylko
nazwą. Wprawdzie demokratycznie brzmiąca,
ale nie znacząca nic.
Czyja to wina? Niestety, ciężko się do tego
przyznać, ale tylko i wyłącznie samych żaków.
Jako studentka II roku Wydziału Humanistycznego WSHE, a wcześniej licealistka włocławskiego LZK, obserwowałam narzekających sztubaków, którzy nie robią nic, by tchnąć odrobinę
inicjatywy w życie kulturalne miasta.
Sama URSS jest bez znaczenia jeśli brak ludzi, którzy umiejętnie wykorzystają posiadane
prawo do głosu. Tym właśnie jest demokracja,
świadomością posiadanych praw i zdolnością
wykorzystania ich dla dobra ogółu.
Wierzę w to, że za kilka lat sytuacja się
zmieni. Przełom nastąpił już w tym roku. Na
drodze eliminacji w wyborach najpierw do Rad
Wydziału, a później do URSS skompletowano
grupę młodych ludzi, których połączył jeden
cel — przemawiać głosem studentów WSHE.
To, co się również zmieniło w tym roku, to
zasada, która decyduje o przynależności do samorządu. Stwierdzenie — jestem w URSS, bo
chcę — już nie wystarcza, aby w niej pozostać.
Dziś — jestem w URSS, oznacza, że coś robię.

Samorząd studencki WSHE, w którym mam
zaszczyt być, powoli staje się coraz prężniej działającą grupą. Oprócz podstawowej samorządowej szóstki, czyli: przewodniczącego Pawła Koszewskiego — Wydział Humanistyczny; I wiceprzewodniczącego Łukasza Piaseckiego — Wydział Administracji; II wiceprzewodniczącego
Marka Drzewuckiego — Wydział Humanistyczny; skarbnika Agaty Keplin — Wydział Humanistyczny; sekretarza Pawła Paprockiego — Wydział Ochrony Środowiska; przewodniczącej
Rad Wydziału Joanny Białostockiej — Wydział
Pedagogiczny jest jeszcze sprawnie działająca
grupa ludzi i dopiero wszyscy razem tworzymy
URSS. Zdaję sobie sprawę, iż nie od razu zyskamy zaufanie studentów naszej uczelni. Jestem
jednakże pewna, że mając dotychczasowe poparcie władz i grupę ludzi, którzy przejmą URSS
po nas, z czasem tego dokonamy. Czcze jednak
są obietnice, jeśli nie idą w parze z czynami.
Co nowy samorząd zrobił dotychczas? Takim pierwszym krokiem w świat polityki był
udział w Zjeździe Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej, który odbył się 6–7 listopada
2004 r. Naszą szkołę reprezentowali A. Keplin
oraz P. Koszewski. Obrady Parlamentu trwały
całą noc. Było to niezmiernie ważne spotkanie,
gdyż jego głównym celem były wybory nowego
przewodniczącego. To dość ostre zderzenie ze
studencką demokracją uświadomiło mi, że polityka wiekiem się nie kieruje, a szybkość z jaką

bluzę i dżinsy zamienia się na garsonki i garnitury jest zaskakująca.
Kolejny zjazd dopiero za rok, tymczasem URSS
stanęła przed pierwszą próbą zorganizowania
imprezy dla studentów. Były to otrzęsiny, które
stały się równocześnie otrzęsinami samorządowymi. Impreza odbyła się 10 grudnia 2004 r.
w „Gwiezdnych Wrotach”. Poprzez liczne konkursy, np. upiększanie męskiej części studentów
odpowiednim makijażem, karaoke prowadzone przez… Czarka Klimczaka i kalambur, staraliśmy się uatrakcyjnić całą imprezę.
Kolejnym przedsięwzięciem URSS była wigilia
studencka, która odbyła się 21 grudnia w jednej z sal Collegium Novum. Gościliśmy władze
uczelni na czele z rektorem, wykładowców, ale
przede wszystkim studentów. Wszyscy razem
podzieliliśmy się opłatkiem, a potem wspólnie
biesiadowaliśmy przy czerwonym barszczyku
i pierogach.
Chcąc podzielić się tym co mamy z ludźmi,
dla których los był mniej łaskawy, pomogliśmy
w zorganizowaniu świątecznego obiadu dla
ubogich, w jednej z włocławskich jadłodajni.
Święta minęły, a my już planujemy kolejne
imprezy. Główną i najważniejszą będą juwenalia, ale nie poprzestaniemy na nich. Ważne jest
to, że nie brakuje nam inicjatyw i chęci ich realizowania.
Agata Keplin
studentka II roku filologii polskiej

dokończenie ze str. 30
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Poprzedni projekt badawczy, odnoszący się
do badań nad czystością Wisły, został pozytywnie odebrany nie tylko przez środowisko akademickie, ale także przez osoby i instytucje z zewnątrz. Dostaliśmy w ten sposób od nich swoisty kredyt zaufania i pomocną dłoń, za co serdecznie im dziękujemy. Jednocześnie zobowiązuje nas to i mobilizuje do dalszych działań.
Jesteśmy KOŁEM MŁODYCH EKOLOGÓW nie
bez powodu.
Paulina Baryza
studentka II roku
Wydziału Ochrony Środowiska
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Fot. Ilona Kłoss

WYDARZENIA

DYPLOMY
w WSHE
laki, Maria Rucińska, Kamila Szylbert, Maria
Zając,
Wydział Pedagogiczny (studia magisterskie):
Maria Boniecka, Danuta Borkowska, Małgorzata Domanowska, Ewa Dybowska, Alina Gruszka, Urszula Haberska, Krzysztof Kuligowski,
Małgorzata Laskowska, Agnieszka Marciniak,
Anna Michalska, Aleksandra Okupnik, Katarzyna Pawlak, Małgorzata Popławska, Marek
Popławski, Iwona Sikorska, Iwona Siuda.
Uroczystości wręczenia dyplomów mają
również wymiar osobisty i refleksyjny. Finał studiów to nie tylko dyplom w ręku i ostatnie spotkanie z władzami uczelni oraz wykładowcami.
W pamięci zostają dobre wspomnienia, a niejedna nawiązana znajomość często staje się
przyjaźnią na wiele lat.
Ilona Kłoss

LUTY 2005

byta wiedza w połączeniu z dotychczasowym
doświadczeniem — część z nich już bowiem
pracuje — stworzy im szanse szybszego rozwoju zawodowego. Zaowocuje czas spędzony
nad książką, udział w praktykach i szkoleniach, kontakt ze specjalistami podczas konferencji i seminariów. Konsekwencja oraz upór
w kilkuletnich zmaganiach z wiedzą zostały
docenione i wśród absolwentów znalazła się
liczna grupa, która otrzymała nagrody rektora WSHE za wysokie wyniki w nauce.
Z poszczególnych wydziałów laureatami
nagród byli następujący studenci:
Wydział Administracji: Karolina Rutkowska,
Wydział Humanistyczny: Marzena Nowak,
Izabela Kowalska,
Wydział Pedagogiczny (studia licencjackie):
Agnieszka Gliniecka, Joanna Kilanowska-Wsze-
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Grupa ponad 1400 absolwentów Wyższej
Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku odebrała z rąk swoich promotorów
dyplomy ukończenia studiów wyższych. W ciągu 10 lat istnienia uczelni mury WSHE opuściło przeszło 7 tys. absolwentów. Jest to jedna
z ważniejszych chwil w życiu każdego studenta. Dyplom to zwieńczenie trudu i ciężkiej pracy włożonej w zdobycie wykształcenia. Uroczystość wręczenia tych dokumentów jest początkiem nowego etapu w życiu zawodowym —
etapu trudnego, gdyż obecny rynek pracy to
ogromne wyzwanie dla ludzi kończących studia, to coraz bardziej wyszukane wymagania,
które należy spełnić, by należeć do grona potencjalnych pracowników. Absolwenci opuszczają
uczelnię z dobrym przygotowaniem i gotowością do dalszego kształcenia, dlatego też zdo-
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Ikona Matki Bożej Stolicy
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Z okazji Jubileuszu Uniwersytetów, 10 września 2000 r. Ojciec
Święty Jan Paweł II podarował środowiskom akademickim całego
świata ikonę „Sedes Sapientiae”.
Tym prostym, ale i pełnym symboliki gestem wskazał Maryję jako drogę do spotkania z Jezusem i stania
się świadkiem prawdy w kulturze
uniwersyteckiej. Zgodnie z jego
wolą ten piękny wizerunek Matki
Bożej Stolicy Mądrości, dzieło słoweńskiego jezuity Marko Ivana
Rupnika, nieustannie pielgrzymuje
po ośrodkach uniwersyteckich
w różnych krajach i na różnych
kontynetach, gromadząc nauczycieli akademickich, pracowników
i studentów wyższych uczelni.
W dniach 10 i 11 stycznia br. mieliśmy wielką radość i zaszczyt gościć ją we Włocławku.
Nawiedzenie Włocławka przez
ikonę Matki Bożej Stolicy Mądrości
było bez wątpienia wielkim wydarzeniem, ale zarazem i wyzwaniem
tak dla Kościoła, jak i dla całego
środowiska akademickiego naszego
miasta. Choć bardzo krótka perspektywa czasowa nie pozwala na
pełną ocenę znaczenia tego wielkiego daru
Jana Pawła II, jakim była obecność wśród nas
ikony „Sedes Sapientiae”, myślę że nie tylko
warto, ale należy pokusić się o próbę odczytania tego wydarzenia w przekonaniu, że stanowi ono niezwykle ważny moment w kształtowaniu się środowiska akademickiego naszego miasta i poszukiwaniu takiej formy obecności
w nim Kościoła, która nie naruszając autonomii
uczelni ani zasady pluralizmu, będzie odpowiadać na potrzeby tego środowiska i wspomagać
je w realizacji jego misji.
Po pierwsze należy przyznać, że był to trudny dar. Jego przyjęcie wymagało wysiłku i odwagi w przełamywaniu uprzedzeń i lęków. Po
ponad 15 latach od upadku komunizmu daleko nam jeszcze do „normalności”, od wieków
wyznaczającej w większości krajów europejskich wzajemne relacje między Kościołem i uniwersytetem. Bez wątpienia przyjęcie ikony „Sedes Sapientiae” we Włocławku można uznać za
ważny krok na drodze do takiej „normalności”.
Wskazuje na to i cieszy fakt, że wizerunek
Matki Bożej Stolicy Mądrości został powitany
w naszym mieście w Auditorium Maximum
WSHE. W imieniu środowiska akademickiego
Włocławka powitał ją prorektor dr Zbigniew
Brenda, pełniący pod nieobecność J.M. Rekto-

ra prof. dr. hab. Jerzego Garbacza rolę gospodarza. Warto powrócić do wypowiedzianych
przez niego wówczas słów, które wskazują na
pole wzajemnej współpracy pomiędzy uczelniami a Kościołem: „Obecna rzeczywistość to nieustająca pogoń za dobrami materialnymi i konsumpcją. Podporządkowane są temu prawie
wszystkie dziedziny naszego życia społecznego,
gospodarczego, a także naukowego. W tych
relacjach misja uczelni wyższych jest pojmowana przede wszystkim jako proces ustawicznego
kształcenia zawodowego, przystosowanego do
aktualnych i przyszłych potrzeb gospodarczych.
Na dalszy plan zeszły natomiast tak istotne
kwestie, jak wychowanie w duchu uniwersalnych wartości humanistycznych, religijnych
i moralnych. Efektem tego są liczne zagrożenia,
brak poczucia bezpieczeństwa i relatywizm
etyczny. Ta sytuacja wymaga pilnych zmian. Nie
wystarczą tutaj jednak działania formalne, dekretujące wprowadzenie do programów nauczania większej liczby przedmiotów humanistycznych. Niezbędny jest rzeczowy dialog między nauką a religią, potrzebna jest w tym zakresie konkretna i planowa praca o charakterze
wręcz pozytywistycznym”.
Misją wyższych uczelni jest żarliwe i bezkompromisowe poszukiwanie prawdy, zwłasz-

cza prawdy o człowieku, oraz
kształtowanie umysłów. Kościół
wspomaga instytucje uniwersyteckie w realizacji ich misji, broniąc
humanistycznego aspektu kultury,
wskazując na Chrystusa jako na
tego, w którym ukazana została tajemnica każdej ludzkiej osoby i zachęcając do poszerzenia horyzontów poszukiwań naukowych o kwestie dotyczące ostatecznego sensu
rzeczywistości. Z drugiej strony,
Kościół potrzebuje pomocy instytucji uniwersyteckich w takiej refleksji nad wiarą, która prowadzi do jej
dojrzałości intelektualnej i sprawia,
że staje się ona kulturą. Twórczy
dialog między wiarą i kulturą, religią i nauką jest wzajemną koniecznością, otwiera on horyzonty kreatywności i poszukiwań, przyczynia się do postępu całego społeczeństwa. Kościół i uniwersytet, rozum i wiara wspólnie, choć innymi
drogami, poszukują mądrości
i prawdy, wzajemnie się ubogacają
i służą człowiekowi, pomagając mu
w dojrzewaniu do pełnej miary
człowieczeństwa. Jeśli takiego dialogu brakuje, jeśli nie zawiązuje się
stała więź między Kościołem a uniwersytetem,
dzieje się to zawsze ze szkodą dla człowieka.
Do jakich owoców może prowadzić taki
dialog mogliśmy się przekonać, uczestnicząc
w sympozjum „W poszukiwaniu prawdy”, którym we właściwy sobie sposób nasze środowisko
akademickie uczciło obecność ikony „Sedes
Sapientiae”. Wygłoszone referaty ukazały jak
wiara może pomóc i poszerzyć horyzonty poszukiwań odpowiedzi na podstawowe pytania
filozofii i nauki o Boga, świat i człowieka.
W kluczu dialogu wiary i kultury można też
odczytać koncert zespołu „30 synów i 40 wnuków jeżdżących na 70 oślętach” czyli znanych
„Osiołków” z Wrocławia, którzy swoimi korzeniami tkwią w Duszpasterstwie Akademickim.
Pytania o wzajemne relacje Kościoła i środowiska akademickiego, o oczekiwania tego
środowiska w stosunku do Kościoła i o rozumienie przez Kościół swojej misji w środowisku
akademickim były przedmiotem dyskusji panelowej w auli Wyższego Seminarium Duchownego w drugim dniu obecności ikony we Włocławku. W panelu wzięli udział biskup Wiesław
Mering, przedstawiciele władz, pracowników
i studentów uczelni włocławskich oraz duszpasterstwa akademickiego. WSHE było reprezentowane przez prorektora dr. Pawła Churskiego

Mądrości we Włocławku
refleksje duszpasterza akademickiego

J.E. biskup włocławski dr Wiesław Mering

kultywuje się wiedzę, miejscami, w których
człowiek znajduje wizję przyszłości, mądrość,
bodziec do kompetentnej służby społeczeństwu.
Jeden ze studentów wpisał na stronie internetowej Duszpasterstwa Akademickiego:
„Muszę przyznać, że po wizycie Ikony coś się
we mnie zmieniło. Dzięki za to!!!”. Myślę, że
obecność ikony Matki Bożej Stolicy Mądrości
zmieniła wiele także w całym naszym środowisku. Jak znaczące będą to zmiany, zależy
jednak od nas, od naszej troski, aby nie zaprzepaścić tej szansy, jaką była ta obecność
dla całego naszego środowiska. Wyraził to już
podczas powitania w Auditorium Maximum
WSHE biskup Wiesław Mering: „Wspólnota
uczonych, studentów, duchownych i świeckich pozdrawia Cię Pani, dziękując za to, że
jesteś z nami. Obecność jest znakiem, dowodem przyjaźni, serdeczności, zainteresowania. To za nie przede wszystkim Ci dziękujemy.
Jesteśmy Ci wdzięczni za tę pielgrzymkę po
świecie, kraju, diecezji; za znak jakim jest
Twoje nawiedzenie, znak jaki nam zostawiasz
do odczytania, znak którym upewniasz nas
o swojej miłości, znak więzi żywej i serdecznej
między Matką i jej dziećmi”.
ks. dr Witold Dorsz
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oraz Pawła Koszewskiego — przewodniczącego
Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
WSHE. Jak można było oczekiwać, dyskusja nie
zakończyła się rozwiązaniem żadnego z poruszanych problemów, ale jej doniosłość polegała przede wszystkim na tym, że po raz pierwszy
do jednego stołu jako partnerzy dialogu usiedli
wspólnie biskup, reprezentanci władz, pracowników i studentów wszystkich uczelni Włocławka. Panel pokazał wyraźne zapotrzebowanie na
dyskusję dotyczącą relacji między Kościołem
a środowiskiem akademickim oraz wyzwania
jakie stają przed duszpasterstwem akademickim
jako obecnością Kościoła w środowisku akademickim, jak i środowiska akademickiego w Kościele. Wypada jedynie wyrazić nadzieję, że
wzajemne relacje Kościoła i uczelni we Włocławku będą dalej rozwijać się ku „normalności” i że na tej drodze duszpasterstwo akademickie znajdzie kiedyś właściwe sobie miejsce
i instytucjonalną formę.
Próbując odczytać znaczenie obecności ikony Matki Bożej Stolicy Mądrości we Włocławku nie można nie wspomnieć o jej wpływie na
integrację środowiska akademickiego naszego
miasta. Przyjęcie Matki Bożej w wizerunku

„Sedes Sapientiae” było wspólnym przedsięwzięciem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Wyższego Seminarium Duchownego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,
Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, duszpasterstwa akademickiego i całego Kościoła lokalnego. Trudno byłoby
sobie wyobrazić, by współpraca przy przygotowaniach i wspólne przeżycie nawiedzenia
ikony nie zaowocowała w wzajemnych relacjach i nie skłaniała do innych wspólnych
przedsięwzięć.
Nawiedzenie ikony miało także wymiar ściśle religijny. Ikona jest oknem na inny świat,
przestrzenią promieniowania obecności Bożej.
Dokonuje się to przez modlitewne zaangażowanie człowieka. Różaniec akademicki i Msza
św. w katedrze włocławskiej, czuwanie w kaplicy schroniska „Caritas”, gdzie odbywają się
eucharystie i spotkania duszpasterstwa akademickiego stworzyły przestrzeń do kontemplacji ikony i modlitwy, w której nasze osobiste
intencje łączyliśmy z dziękczynieniem i prośbami w intencjach Jana Pawła II, za którego przyczyną Matka Boża w wizerunku „Sedes Sapientiae” przybyła do Włocławka, oraz tych
wszystkich, którzy dokładają starań, aby młode uczelnie naszego miasta stawały się, w myśl
przesłania papieża, środowiskami, w których

Przedstawiciele
władz uczelni
włocławskich
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Dzień Erasmusa
16 grudnia 2004 r. w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku odbył
się Dzień Erasmusa. W imprezie wzięło udział
około 400 żaków z włocławskich uczelni.
Gościem specjalnym była Beata Skibińska,
koordynator krajowy programu Socrates/Erasmus, która udzieliła odpowiedzi na wiele pytań
dotyczących praktycznej strony organizacji
wyjazdów w ramach studenckiego programu
Socrates/Erasmus.
Maciej Jastrzębski z Radia Pomorza i Kujaw
poprowadził dyskusję ze studentami, którzy
uczyli się za granicą. Studenci, którzy część
swojego programu studiów odbyli w Hiszpanii,
Holandii oraz we Włoszech przybyli do Wło-

Zmagania
konkursowe

Prorektor
dr Paweł Churski
i Maciej Jastrzębski

cławka, aby podzielić się swoimi doświadczeniami z pobytu.
Organizatorzy połączyli się przez Internet
z Tomaszem Strzeleckim, studentem WSHE, który
wyjechał na rok do Szwecji, aby tam kontynuować studia. Była to niezwykła rozmowa, która
bardzo rozgrzała atmosferę całego spotkania.
W konkursie wiedzy o programie Socrates/
Erasmus dziesięciu studentów wygrało atrakcyjne nagrody. Wystąpił „Teatr Mocnych Wrażeń” z programem kabaretowym „Shrek idzie
do Europy”, zaprezentował się również zespół
tańca „Classic”. Imprezę uświetnił także chór
WSHE „Arioso”. Gwiazdą dnia był kabaret Grzegorza Halamy.
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Wizyta przygotowawcza
na tureckich uczelniach
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W dniach 3–7 listopada 2004 r. zorganizowana była wizyta przygotowawcza na uczelniach tureckich, która współfinansowana była
z grantu programu Socrates. WSHE było reprezentowane przez Joannę Skibę, uczelnianego
koordynatora programu.
W czasie wizyty w Ankarze zorganizowane
były spotkania na dwóch uczelniach — Gazi
University (www.gazi.edu.tr), będącej bez wątpienia największą uczelnią w Turcji (ponad 60
tys. studentów i 4 tys. kadry) dokonano ustaleń
dotyczących dalszej współpracy, która obecnie
koncentrować się będzie na podpisaniu umów
bilateralnych.
Ankara University (www.ankara.edu.tr), druga pod względem wielkości w Turcji uczelnia,
przedstawiła najbliżej Wydział Humanistyczny,
będący największym wydziałem w kraju (10 tys.
studentów).Niezwykłym przeżyciem na tym
właśnie wydziale okazało się spotkanie z pracownikami naukowymi Katedry Filologii Polskiej, jedynej tego typu w Turcji. Jej kadra jest

entuzjastycznie nastawiona do podejmowania
różnorodnych działań, z których z pewnością
w najbliższym czasie organizowane będą wymiana studentów i kadry. Stosowna umowa jest
już podpisana i będzie realizowana za kilka
miesięcy.
Ankara jako 4-milionowe miasto jest niezwykłym połączeniem europejskiej nowoczesności z silnymi i obecnymi na każdym kroku wpływami islamu. Aleje przebiegają prosto otwartymi dolinami, a kręte boczne ulice wspinają się
na zbocza, co spowodowane jest położeniem
miasta na kilku wzgórzach. Wzdłuż głównych
ulic znaleźć można szeregi nowoczesnych hoteli, budynków ambasad, wśród których rozmieszczone są piękne meczety i tureckie kawiarnie. To właśnie połączenie i multikulturowość
stanowi o niezwykłości tego miejsca, które
może trudno nazwać pięknym, ale na pewno
fascynującym.
Turcja do programu Socrates przystąpiła rok
temu i dopiero zaczyna zbierać swoje doświad-

czenia na arenie International Relations, ale
właśnie ten fakt powoduje, że spotkać się można tam z dużym potencjałem do wspólnych
działań, będąc jednocześnie — z racji politycznych i ekonomicznych — przewodnikiem dla
tureckich partnerów.

Joanna Skiba (druga od prawej)
w towarzystwie pracowników
naukowych Gazi University

Konferencja European
Association of International
Education
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W dniach 16–18 września 2004 r. odbywała się w Turynie konferencja EAIE (www.eaie.nl),
gromadząc ponad 2 tys. przedstawicieli uczelni wyższych w całego świata.
W trakcie blisko stu trzydziestu różnorodnych sesji przedstawiane były wszystkie bieżące zagadnienia związane z edukacją na szczeblu uniwersyteckim. Prezentacje podzielone
były na kategorie tematyczne, a były to m.in.:
Akredytacja, Rozwój Współpracy, Proces Boloński, Dialog Międzykulturowy oraz Zarządzanie
w Edukacji.
Targi towarzyszące imprezie pozwalały na
spotkania i wymianę informacji z uczelniami
partnerskimi (m.in. reprezentujące działania
w programie Socrates/Erasmus) oraz na zdobycie nowych kontaktów. Wśród uczelni partnerskich WSHE obecni byli przedstawiciele University College of Borås w Szwecji oraz Ankara University (Turcja), z którymi planujemy rozszerzenie współpracy o program Leonardo da Vinci.
Wstępne uzgodnienia organizacyjne dotyczą
pobytu we Włocławku studentów na praktykach zawodowych.
Obecni również byliśmy na stoisku Higher
Education in Poland wśród osiemnastu polskich
uczelni biorących udział w tym przedsięwzięciu.
Obok nas prezentowały się m.in.: SGH, Akademia Ekonomiczna z Poznania oraz Katowic,
Uniwersytet Jagielloński oraz kilka prywatnych
uczelni warszawskich.
Ponadto, zaprezentowany został nasz plakat w sesji posterowej (tytuł plakatu Adult Education on the Market), który przedstawił analizę rynkową edukacji dorosłych na uczelniach.
Konferencja EAIE we wrześniu 2005 r. odbywać się będzie w Krakowie, stąd też zainteresowanie polskim stoiskiem na targach było
ogromne. Głównym organizatorem będzie Uniwersytet Jagielloński.
Wydarzenie to, jakim była konferencja EAIE,
stanowi doskonałą okazję do dokonania niezbędnych porównań w sferze współpracy międzynarodowej oraz tworzy możliwości ukierunkowania działań z innymi uczelniami, które do
współpracy udaje się pozyskać.
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Joanna Skiba
koordynator programu Socrates

Impresje z Turynu
fot. Joanna Skiba
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w zawodzie
bibliotekarza
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Etyka to ogół ocen i norm moralnych przyjętych w danej epoce i zbiorowości społecznej.
Natomiast etyka zawodowa stanowi pewien
podsystem ogólnej etyki społecznej. Omawia
zastosowanie zasad ogólnych do sytuacji konkretnego zawodu z jego specyfiką, pracownikami i odbiorcami efektów ich pracy. Istnieją
wartości fundamentalne dla wszystkich zawodów, jest to na pewno poszanowanie godności
i wolności człowieka, ochrona prywatności,
równość, poszanowanie do wykonywanej pracy. Etyka zawodowa to spisane normy odpowiadające na pytanie, jak ze względów moralnych przedstawiciele danego zawodu powinni,
a jak nie powinni postępować.
W świecie, w którym podstawową siłą napędową rozwoju cywilizacyjnego jest masowa
produkcja wiedzy, dostęp do informacji i kultury
oraz umiejętność korzystania z nich mają kluczowe znaczenie dla jednostek i całych społeczeństw. Nakłada to na bibliotekarzy i pracowników informacji szczególną odpowiedzialność. Fundament wartości moralnych określających współczesną misję zawodu stanowią —
ochrona wartości intelektualnej, prawo do
swobodnego wyrażania myśli i kultury oraz
przestrzeganie zasady neutralności w sprawach
ideologii, życia politycznego i religii. Etyczna
refleksja dotycząca profesjonalnego postępowania musi też akcentować dbałość o najwyższej jakości kompetencje zawodowe i sumienność w wypełnianiu obowiązków.

Bibliotekarz, postępując zgodnie z normami
etycznymi obowiązującymi w jego zawodzie
wobec użytkowników bibliotek i informacji:
— Działa zawsze na rzecz użytkownika,
traktuje go z szacunkiem i stara się poznać jego
potrzeby. Ułatwia mu dotarcie do poszukiwanych materiałów bez względu na treść, nośnik
i technikę dostępu.
— Wszelkie wiadomości o użytkownikach,
ich zainteresowaniach oraz dane osobowe
chroni i zachowuje dla siebie, wykorzystując
wyłącznie do celów określonych prawem. Zapewnia użytkownikom swobodę i prywatność
korzystania z udostępnionych zasobów.
— Stwarza użytkownikowi jak najlepsze
warunki pracy poprzez dbałość o wysoką jakość
warsztatu pracy, prostą, zrozumiałą i logiczną
organizację gromadzonych i udostępnianych
zbiorów oraz przygotowywanych materiałów
informacyjnych.
— Rozumie i respektuje fakt, że nie wszyscy
użytkownicy są w równym stopniu zdolni do
odbioru informacji i korzystania z biblioteki.
Stara się wyrównać ich szanse, działając ze
szczególną troską na rzecz użytkowników niepełnosprawnych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej.
— Dba o wysoką jakość świadczonych usług,
dążąc do wyczerpującego zaspokojenia potrzeb użytkowników. Uczciwie informuje ich
o pełnym, realnym zakresie tych usług, o zawartości udostępnianych zbiorów i zasobów informacyjnych, jakości wykorzystywania narzędzi
informacyjnych, a także o możliwościach kompensowania ograniczeń świadczonych usług
w ramach współpracy między bibliotekami.
— Dąży do tego, aby zasady korzystania
z usług bibliotek i ośrodków informacji były ja-

sne i dobrze znane użytkownikom. Starając się
dotrzeć ze swoimi usługami do jak największej
liczby użytkowników, ma prawo do odmowy
tym spośród nich, którzy nie akceptują przyjętych zasad, naruszają przepisy lub narażają
współkorzystających na dyskomfort, a także
naruszają ogólne zasady przyzwoitości, obowiązujące w miejscach publicznych.
— Bibliotekarz we wszystkich swych działaniach profesjonalnych zachowuje bezstronność
i unika tendencyjnego wartościowania.
— Pełniąc rolę służebną wobec użytkowników, z szacunkiem i otwartością traktuje wszelką wyrażaną przez nich krytykę. Niezwłocznie
i uczciwie reaguje na zgłaszane skargi.
Teoria powinna służyć praktyce. Etyka, jak
już twierdził Arystoteles, który zaliczył ją do
nauk praktycznych, powinna sprzyjać poprawie
sytuacji moralnej.
Przestrzeganie norm etycznych w zawodzie
bibliotekarza to również uczenie przestrzegania
norm etycznych przez użytkowników.
Etyka zawodowa, rozumiana jako zbiór
postulowanych reguł, wytycznych postępowania, nie jest samoistnym regulatorem zachowań
dla danej grupy zawodowej. Aby mogła być
takim regulatorem, nie może być oparta na
założeniach ideologicznych, lecz wywodzić się
z tendencji i podłoża historycznego dla danego
społeczeństwa.
Barbara Szulczewska

„Bibliotekarz”, 2004, nr 9, s. 3–5.

Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 1995.
Etyka zawodu nauczyciela. Nauczanie etyki, pod red. K. Koszyńskiego, L. Żuk-Łapińskiej, Zielona Góra 1995.
„Poradnik Bibliotekarza”, 2004, nr 12, s. 6.

satysfakcja
z wykonywania

zawodu bibliotekarza
winni dbać o ich rozwój zawodowy, zwiększać
ich uczestnictwo w procesach decyzyjnych,
zapewnić bezpieczeństwo, zapobiegać sytuacjom narażających pracownika na uszczerbek
na zdrowiu fizycznym, jak i psychicznym, odpowiednio organizować pracę i budować atmosferę jej sprzyjającą, motywować pracowników.
Niestety, z przeprowadzonych przez K. Kitlińską
badań wynika, iż większość kadry zarządzającej robi niewiele, by uczynić pracę bibliotekarza
atrakcyjną i dającą mu satysfakcję.
Dla pracowników bibliotek istotne znaczenie ma zespół najbliższych im współpracowników. Dobra atmosfera, życzliwość, wzajemne
zaufanie, brak konfliktów i powszechna chęć
harmonijnej współpracy powodują powstawanie uczucia zadowolenia z przynależności do
zespołu, wzmacniają więź z nim, zwiększają
satysfakcję z pracy, a tym samym sprzyjają wysokiej wydajności.
W wyniku wyżej wspomnianych badań K. Kitlińskiej udało się ustalić jakie czynniki motywacyjne mają najważniejsze znaczenie dla respondentów. Jako bardzo ważne uznane zostały:
stałość zatrudnienia (60,4%), miłe i bezpieczne
warunki pracy (56%), dobra organizacja pracy
— harmonijne warunki pracy (50,5%), płace
(49,5%) i niestresujące tempo pracy (46,2%). Do
tej grupy czynników zaliczone też zostały
świadczenia emerytalne (97,8%), ZUS (80,2%),

opieka medyczna (94,5%). Jako ważne i średnio
ważne czynniki motywacyjne respondenci uznali: pracę wśród fachowców (62,6%), odpowiedzialność stanowiska (58,2%), szkolenia
(58,2%), nagrody (57,1%) i jasną ścieżkę kariery zawodowej (51,6%)2.
Z analizy materiału badawczego wynika, iż
najczęściej stosowanym motywatorem jest zapewnienie pracownikom pewności i stałości
zatrudnienia (50,5%), w dalszej kolejności bezpieczne i miłe warunki pracy (37,4%), dobra
organizacja pracy (30,8%) oraz możliwość zdobycia nowych kwalifikacji (22%)3.
Ważnym czynnikiem motywacyjnym jest
również prestiż i uznanie jakim cieszy się zawód
bibliotekarza w społeczeństwie polskim. W obecnej sytuacji istnieje z pewnością konieczność
odbudowy autorytetu tego zawodu, co przyczyni się do tego, że stanie się on bardziej atrakcyjnym, a tym samym wykonywanie go zacznie
przynosić większą satysfakcję pracownikom
biblioteki.
Katarzyna Szynkowska

1E.B. Zybert, Kultura organizacyjna w bibliotekach, Warszawa 2004, s. 119.
2Tamże,

s. 123.

3Tamże,

s. 124.
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Biblioteka to miejsce pracy dla dwóch grup
ludzi: czytelników, którzy zdobywają tutaj wiedzę, podnoszą kwalifikacje, jak również dla
personelu biblioteki, czyli dla bibliotekarzy. Istnieje ścisła zależność pomiędzy usatysfakcjonowanym użytkownikiem biblioteki a zadowolonym z pracy bibliotekarzem. Jedynie dobrze
czujący się w swojej pracy bibliotekarz będzie
przyczyniał się do pozytywnie ocenianych efektów pracy swojej instytucji.
Ważne jest dopasowanie pracownika do
wymogów stanowiska pracy, biorąc pod uwagę kwalifikacje pracownika, jak i predyspozycje
osobowe.
Niezbędne są pewne warunki, aby pracownik mógł spełnić się w swojej pracy, był zaangażowany, by chciał wykazywać inicjatywę i nie
obawiał się, że będzie ona zmarnowana.
Z badań Kai Kitlińskiej, przeprowadzonych
wśród stu bibliotekarzy uczestniczących w szkoleniach i kursach bibliotecznych w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Warszawie
i w Centrum Edukacji Bibliotekarskiej i Dokumentacyjnej wiosną 2002 r. wynika, że znaczna grupa badanych nie czuje satysfakcji z wykonywanego zawodu1. Satysfakcja zawodowa
ma duży związek z wykorzystaniem potencjału
twórczego i profesjonalnych możliwości pracownika. Bibliotekarz, którego wiedza i kompetencje są przynajmniej zauważane, czuje się silniej motywowany do dalszej pracy zawodowej.
Warszawskie badania wykazały, że nie są zaspokajane czynniki higieniczne, takie jak: warunki pracy, płace, dobra organizacja pracy,
właściwa atmosfera, dlatego tak często polscy
bibliotekarze deklarują swoje niezadowolenie.
Wydaje się, iż pracownik może osiągnąć
satysfakcję wówczas, gdy zachowana jest równowaga pomiędzy wniesionym przez niego
wkładem a otrzymywanym w zamian ekwiwalentem. Wkład pracowniczy obejmuje jego wiedzę, kwalifikacje i kompetencje, a także odpowiednie predyspozycje. Ekwiwalent powinien
obejmować: przyczyny materialne, takie jak
pieniądze i inne fizyczne zabezpieczenia; osobiste niematerialne możliwości dla wyróżnienia
i prestiżu; odpowiednie warunki pracy; „idealne dobrodziejstwa”, takie jak: duma z bycia
członkiem danego zespołu, lojalność w stosunku do organizacji.
Spełnienie wyżej wymienionych czynników
leży w gestii przełożonych. To oni określają
obowiązki swoich podwładnych, ale także po-
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Nowa siedziba
Biblioteki Głównej WSHE
Od 4 października 2004 r. Biblioteka Główna WSHE działa już w nowej siedzibie. Z ulicy
Piwnej 3, gdzie funkcjonowała pięć lat, przeniesiona została do budynku przy placu Wolności 1 we Włocławku. Zmiana lokalu była konieczna ze względu na kilka przesłanek. Główną z nich była zbyt mała powierzchnia magazynowa i brak miejsca na dalsze gromadzenie
książek i czasopism. Drugą, nie mniej ważną,
była chęć poprawy warunków do pracy umysłowej w bibliotece dla studentów i kadry naukowej. Nowa siedziba pozwoliła zwiększyć dwukrotnie powierzchnię czytelni i wypożyczalni!
Jest to ważne wobec systematycznego wzrostu
liczby odwiedzających bibliotekę czytelników.
Przestronna, bardzo jasna czytelnia, zapewnia miejsca dla ponad 50 osób. Umożliwia
bezpłatne korzystanie z Internetu i baz danych
(LEX Delta + Lex Prawo Europejskie) oraz wielu innych źródeł informacji z wykorzystaniem

pięciu stanowisk komputerowych. Zgromadzony księgozbiór sięga 4 tys. woluminów i reprezentuje najbardziej aktualne źródło wiedzy. Jest
on systematycznie weryfikowany i wymieniany
na najnowsze opracowania.
Większy komfort odczują również czytelnicy w wypożyczalni. Tu także zwiększona została przestrzeń użytkowa, wstawiono więcej stolików i, co najważniejsze, systematycznie wzrasta liczba stanowisk komputerowych do poszukiwań w katalogu bibliotecznym. Ankieta przeprowadzona w ubiegłych latach wśród czytelników, wskazywała ten element jako jeden
z najważniejszych w dalszej działalności biblioteki. Obecnie dostępnych jest pięć komputerów,
natomiast docelowo przewidziano osiem.
Zmiana lokalizacji i umiejscowienie Biblioteki Głównej WSHE w centrum miasta, co umożliwia lepszą jej dostępność dla czytelników,
przyniosło kolejne zmiany. Wydłużono bowiem

godziny otwarcia oraz umożliwiono poszukiwania książek i informacji również w niedziele.
Czytelnia pracuje w dni powszednie od godz. 9
do 19. Wypożyczalnia zaś od godziny 9 do 18.
W soboty obie te agendy są czynne od godziny
9 do 16, w niedziele natomiast od 9 do 14.
Aby obsługa czytelników była sprawna
i przynosiła wymierne efekty, tj. uzyskanie potrzebnych książek, informacji oraz satysfakcję
użytkowników, potrzebny jest odpowiednio liczny i kompetentny personel. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, zatrudniono dodatkowo dwie osoby do obsługi czytelników zarówno w czytelni, jak i w wypożyczalni.
Więcej informacji na temat Biblioteki Głównej WSHE, m.in. Regulamin i warunki korzystania, można uzyskać pod adresem www.wshe.pl
— link Biblioteka Główna. Zapraszamy do odwiedzania Biblioteki w nowej siedzibie oraz na
jej stronie internetowej.
Katarzyna Gradzik
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NOWOŚCI
WYDAWNICZE WSHE
„Zeszyty Naukowe WSHE”, tom XV
Ochrona Środowiska, red. Z. Babiński
ISSN 1507-7403, Włocławek 2004
B5, s. 138; cena 16 zł
Główną treścią Zeszytu jest problematyka zawiązana ze zmianami środowiska przyrodniczego subregionu
włocławskiego, przede wszystkim z rozwojem środowiska geograficznego w dolinie dolnej Wisły poniżej stopnia wodnego „Włocławek” zarówno z zakresu środowiska abiotycznego, jak i biotycznego. Przedstawiono problem przekształceń środowiska rejonu Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego,
w tym także obszaru Włocławka, jego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego.

Barbara Ziółkowska
Bibliografia zawartości publikacji Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
we Włocławku (2001–2003)
ISBN 83-88500-67-8, Włocławek 2004
A5, s. 88; cena 9 zł
Bibliografia jest kontynuacją wydawnictwa, które ukazało się w 2000 r. i obejmowało zestawienie publikacji za lata 1997–2000. Bibliografia zawiera zarówno publikacje zwarte autorskie, zbiorowe, jak i ciągłe opublikowane w seriach wydawniczych oraz w gazecie „Vladislavia”. Piśmiennictwo zostało podzielone na działy. Publikacja zawiera także indeksy.

Stanisław Wszelak
Wybrane zaawansowane procedury pakietu MS Excel w analizach ilościowych
ISBN 83-88500-66-X, Włocławek 2004
B5, s. 184; cena 19 zł
Publikacja jest próbą odpowiedzi na rosnące zainteresowanie studentów i pracowników firm optymalnym wykorzystaniem komputera i standardowych aplikacji biurowych, w tym MS Excel, do wykonywania najróżniejszych działań obliczeniowych, obliczeń statystycznych, symulacji zdarzeń, optymalizacji zasobów przy pomocy komputera. Przekazuje minimum praktycznej wiedzy na temat empirycznej analizy ilościowej.

Polska w integrującej się Europie
pod red. R. Łaszewskiego, E. Ponczka
ISBN 83-88500-71-6, Włocławek 2004
B5, s. 319; cena 27 zł
Publikacja stanowi pokłosie konferencji zorganizowanej przez dwie włocławskie uczelnie — WSHE i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w przededniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zgromadzono 22 artykuły–rozprawy koncentrujące się na szeroko rozumianej problematyce filozoficzno-antropologicznej, aspektach prawnych, politologicznych, socjologicznych, uwarunkowaniach regionalnych, ekonomicznych i ekologicznych.
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Bolesław Sprengel
Ustrój organów administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego
ISBN 83-88500-68-6, Włocławek 2004
B5, s. 146; cena 17 zł
Praca jest całościowym opracowaniem poświęconym zadaniom, kompetencjom i strukturze organizacyjnej
organów administracji powołanych do ochrony bezpieczeństwa państwa, jego konstytucyjnego porządku oraz życia, zdrowia i mienia obywateli. Autor omówił poszczególne organy, przedstawiając także ich
genezę i ewolucję, w tym także zmiany nazw pod którymi występowały.
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Ryszard Kozłowski
Październik ’56 w regionie kujawsko-pomorskim w świetle niepublikowanych źródeł PZPR
ISBN 83-88500-70-8, Włocławek 2004
B5, s. 259; cena 25 zł
Publikacja stanowi nowatorską, ważną pozycję poświęconą dziejom regionu w latach 50. XX w. Charakteryzuje okres stalinizmu, równocześnie akcentuje te działania społeczne, które legły u podstaw krystalizowania się opozycji demokratycznej, pozwala na zrozumienie przemian zachodzących w regionie po
zakończeniu II wojny światowej. Analiza poszczególnych zjawisk i zdarzeń oparta została prawie w całości na materiałach archiwalnych. Praca łączy w sobie dwie konstrukcje — opracowanie naukowe oraz
zbiór dokumentów.

Polska polityka wschodnia w XX wieku
pod red. M. Wojciechowskiego, Z. Karpusa
ISBN 83-88500-69-4, Włocławek–Toruń 2004
B5, s. 254; cena 25 zł
Zbiór 13 studiów przygotowanych przez zespół historyków dwóch uczelni: WSHE we Włocławku i UMK
w Toruniu. Opracowanie podzielone jest na dwie części: W początkach XX wieku i w okresie międzywojennym; Po drugiej wojnie światowej. Różnorodna tematyka dotyczy wybranych zagadnień historycznych,
wśród nich m.in.: Kujawy wschodnie w dobie zaboru rosyjskiego, wojna polsko-bolszewicka, traktat
ryski 1921 r., Polacy wobec terroru komunistycznego w Rosji, typy podległości PRL wobec ZSRR w latach 1945–1989. Publikacja posiada indeks osobowy.

Młode pokolenie polskich emigrantów — jego losy i problemy w XX wieku
pod red. R. Sudzińskiego
ISBN 83-88500-72-4, Włocławek 2004
B5, s. 180; cena 18 zł
Pomieszczone w tomie studia i artykuły przygotowali młodzi badacze reprezentujący kilka ośrodków
naukowych, poprzedzając je badaniami w archiwach krajowych i zagranicznych. Publikacja zawiera
dziesięć materiałów, które ułożono w dwóch częściach tematycznych. Pierwsza poświęcona jest organizacjom harcerskim i młodzieżowym oraz ich roli wśród Polonii i emigracji na przestrzeni wielu lat, druga część wychowaniu i edukacji młodego pokolenia emigrantów.

„Zeszyty Naukowe WSHE”, tom XVI
Ochrona Środowiska, red. S. Biniak
ISSN 1507-7403, Włocławek 2004
B5, s. 126; cena 16 zł
W tomie zawarto referaty z konferencji naukowej nt. „Zanieczyszczenia środowiska. Odpady w środowisku
— przegląd technologii i recyklingu”. Poruszona w nich tematyka badawcza wychodzi naprzeciw najważniejszym problemom związanym z racjonalnym zagospodarowaniem odpadów i stanowi wartościowy
materiał poznawczy, przydatny w dalszych badaniach procesów technologicznych.
przygotowała
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ZAPOWIEDZI
WYDAWNICZE
„Debiuty Naukowe WSHE”, tom V
„Zeszyty Naukowe WSHE”, tom XVII, Nauki Humanistyczne i Społeczne
„Zeszyty Naukowe WSHE”, tom XVIII, Nauki Pedagogiczne
U. Kempińska, Małżeństwa młodocianych — przyczyny i konsekwencje
Kreowanie tożsamości lokalnej na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej. Seminaria młodzieżowe 2002–2004, pod
red. A. Mietza i Z. Walczaka
L. Nieżurawski, G. Owczarczyk-Szpakowska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie
Z. Bukowski, Podstawy prawa ochrony środowiska dla administracji
A. Strzelecki, Zarys prawa bankowego dla studentów administracji

KRONIKA
01 IX 2004 —

Rozpoczęła się kolejna, piąta już edycja, akcji koordynowanej przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku pn. „Chata dla Żaka”. Celem
tego przedsięwzięcia było poinformowanie studentów uczelni o wolnych kwaterach, jakie mogą wynajmować na czas studiów oraz umożliwienie właścicielom dostępnych miejsc noclegowych dostarczenia
informacji z gwarancją, iż dotrze ona do właściwego odbiorcy.

01 IX 2004 —

Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o przydział
stypendium dla studentów uczących się w systemie
dziennym i zaocznym.

01 IX 2004 —

Agencja narodowa programu Socrates/Erasmus
przyznała polskim uczelniom środki z Komisji Europejskiej na wsparcie działań związanych ze współpracą międzynarodową. Na rok akademicki 2004/2005
WSHE otrzymała dofinansowanie organizacji wymiany studenckiej oraz kadry naukowej, jak również
kolejny już grant na wprowadzenie systemu ECTS.

przedstawiane były wszystkie bieżące zagadnienia
związane z edukacją na szczeblu uniwersyteckim.
Prezentacje podzielone były na kategorie tematyczne.
30 IX 2004 —

Na uczelni zakończył się „Tydzień Zerowy”, który został zorganizowany dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w WSHE. Poświęcony był zajęciom o charakterze szkoleniowym i informacyjnym.

01 X 2004 —

Odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2004/2005. Gaudeamus został odśpiewany już po
raz dziesiąty. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św.,
której przewodniczył J.E. bp dr Wiesław Mering, ordynariusz Diecezji Włocławskiej. Oficjalna część rozpoczęła się w Auditorium Maximum. Studentów i gości przywitał rektor prof. dr hab. Jerzy Garbacz.

01 X 2004 —

Ukazał się 18. numer Gazety Semestralnej „Vladislavia”.

04 X 2004 —

Biblioteka Główna WSHE rozpoczęła rok akademicki w nowej siedzibie. Obiekt przy pl. Wolności 1 jest
dwukrotnie większy od zajmowanego dotychczas
przy ul. Piwnej 3. Powierzchnia prawie 500 m² będzie mieścić ok. 38 tys. książek i ponad 90 tytułów
czasopism. Czytelnicy zyskali przestronną czytelnię na 50 miejsc wyposażoną dodatkowo w pięć
stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Zmieniono także godziny otwarcia. Czytelnia
czynna będzie do godziny 19. Również podczas weekendu drzwi biblioteki będą otwarte — w soboty wypożyczalnia i czytelnia czynne będą do godziny 16;
w niedzielę zaś do 14. Praca biblioteki rozpoczynać
się będzie od godziny 9.

07 IX 2004 —

Wydawnictwo Oxford University Press zorganizowało pierwsze w tym roku szkolnym warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego. W trakcie trzech sesji, przeznaczonych kolejno dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich,
prezenterki zapoznały lektorów z najnowszymi podręcznikami wydawnictwa. Poza tym przedstawiono
nowe możliwości weryfikacji nabytych umiejętności
na podstawie pracy z Europejskim Portfolio Językowym (będące spójnym systemem określania poziomu
zaawansowania znajomości języka). Nauczyciele
również omawiali własne pomysły na dodatkowe
lekcje kulturowe. Sarah Villiers oraz Ewa Rumistrzewicz przekazały wiele przydatnych wskazówek dotyczących praktycznego przygotowania do nowej matury, zwracając szczególną uwagę na wymagania
stawiane zdającym i egzaminującym.

11 X 2004 —

Na początku tego roku podpisana została umowa
o współpracy pomiędzy WSHE a Biegunem Uniwersyteckim w Tuluzie, która dotyczy działań partnerskich w programie Leonardo da Vinci. Wspólne działania obejmują organizację praktyk zawodowych dla
francuskich studentów oraz merytoryczną opiekę
nad nimi w trakcie semestralnych pobytów.

20 X 2004 —

Wydział Zdrowia Publicznego wraz z Wojewódzkim
Ośrodkiem Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Polskim Towarzystwem Medycyny Pracy oraz Polskim
Towarzystwem Zdrowia Publicznego był organizatorem zebrania naukowo-szkoleniowego. Tematyka to: „Kształcenie z zakresu zdrowia publicznego”,
„Realizacja państwowej polityki zdrowia publicznego na poziomie lokalnym”, „Co nowego w medycynie pracy?”.

15 IX 2004 —

Zakończyła się rekrutacja na studia do Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku w roku akademickim 2004/2005. Ponad 2 tys. osób
podjęło decyzję o studiach. Wynik ten jest lepszy niż
w ubiegłym roku. Największym zainteresowaniem
cieszyła się pedagogika, administracja oraz nowe kierunki — pielęgniarstwo i wychowanie fizyczne. W czołówce znalazły się również studia na ekonomii oraz inżynierskie na informatyce i ochronie środowiska.

22 X 2004 —

W Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim odbyła się dwudniowa konferencja pt. „Koncepcja rozwoju nauki w regionie kujawsko-pomorskim w świetle
nowych aspektów prawnych”. Uczestniczył w niej
rektor WSHE prof. dr hab. Jerzy Garbacz. Jako pierwszy zabrał głos rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Jan Kopcewicz, wygłosił
wykład nt. „Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym”.
Następnie odbyło się spotkanie rektorów uczelni regionu kujawsko-pomorskiego.

16 IX 2004 —

W Turynie odbyła się największa w Europie konferencja uczelni wyższych. Uczestniczyła w niej
Joanna Skiba, kierująca współpracą zagraniczną.
WSHE obecna była na stoisku „Higher Education in
Poland” wśród osiemnastu polskich uczelni biorących udział w tym przedsięwzięciu. W trakcie sesji

28 X 2004 —

Kierunek pielęgniarstwo został bardzo dobrze oceniony przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkolnictwa Medycznego. Takiej oceny nie udało się uzyskać
żadnej uczelni niepaństwowej w Polsce. WSHE uzyskała tym samym Certyfikat Akredytacyjny na czte-

LUTY 2005

W Akademickich Mistrzostwach Świata w wioślarstwie udany debiut odnotowały zawodniczki
Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego-WSHE
Anna Specjalska i Olga Pińska. Na torze wioślarskim
w miejscowości Brive we Francji, w wyścigu finałowym, włocławianki razem ze studentkami z Akademii Bydgoskiej, w konkurencji czwórek bez sterniczki, ukończyły rywalizację na piątym miejscu. Znalazły się za osadami Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Holandii, a wyprzedzając załogę Węgier.
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ry lata, który pozwala prowadzić kierunek według
najwyższych standardów.
W WSHE odbyła się II konferencja z cyklu „Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie”, podczas której wygłosili referaty naukowcy z różnych ośrodków w kraju: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie i Poznaniu. Do tego grona należy zaliczyć również Muzeum w Kwidzynie, we Włocławku, w Olsztynie i Brodnicy, Archiwum Państwowe w Gdańsku i Uniwersytet w Lund (Szwecja). Spotkanie miało charakter interdyscyplinarnej prezentacji
wyników badań i studiów prowadzonych na obszarze
rubieży osadniczo-kulturowych i państwowych w średniowieczu, czyli na styku ziemi chełmińskiej, mazowieckiej oraz Pomorza Nadwiślańskiego i Mazur.

03 XI 2004 —

Joanna Skiba, uczelniany koordynator programu Socrates/Erasmus, uczestniczyła w wizycie przygotowawczej na uczelniach tureckich, która współfinansowana była z grantu programu Socrates. W czasie
wizyty w Ankarze zorganizowane były spotkania na
dwóch największych tureckich uczelniach Gazi University i Ankara University.

17 XI 2004 —

Promotorzy wręczyli dyplomy ukończenia studiów licencjackich absolwentom Wydziału Ekonomii. Było
to piąte w historii rozdanie dyplomów na Wydziale. Uroczystość odbyła się w Auditorium Maximum
WSHE. Jako pierwszy wystąpił dziekan dr Marek Stefański, następnie głos zabrali zaproszeni goście.
W imieniu absolwentów wystąpił Witold Kaczmarek.

06 XI 2004 —

Na Zjeździe Parlamentu Studentów RP w Warszawie delegatami WSHE byli Agata Keplin oraz Paweł
Koszewski. Zjazd ten był ważnym wydarzeniem dla
studentów, gdyż podczas debat wybrano nowego
przewodniczącego PSRP oraz część zarządu. PSRP
jest reprezentantem wszystkich studentów w Polsce
i jednocześnie największą organizacją studencką
w kraju, skupiającą przeszło 400 delegatów z ponad 200 uczelni. Podczas warszawskiego zjazdu
podjęto dyskusję z zaproszonym ministrem edukacji narodowej i sportu na temat ustawy z dnia 28
maja o szkolnictwie wyższym, a także poruszono
temat projektu ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych.

25 XI 2004 —

Dyplomy odebrali absolwenci Wydziału Pedagogicznego. Grupa około 380 osób z rąk promotorów otrzymała dyplomy ukończenia studiów wyższych licencjackich. Najlepszym z nich zostały wręczone nagrody Rektora oraz okolicznościowe dyplomy. W imieniu absolwentów wystąpiła Anna Wędołowska.

26 XI 2004 —

W sali Collegium Novum odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów na Wydziale Humanistycznym. Grupa kilkudziesięciu absolwentów z rąk dziekana dr.
Wiesława Końskiego i prodziekana dr. Marka Wojtkowskiego otrzymała dyplomy ukończenia studiów
wyższych licencjackich. Dwóm najlepszym absolwentkom zostały wręczone nagrody Rektora oraz
okolicznościowe dyplomy.

W Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej
we Włocławku zostały wręczone dyplomy ukończenia studiów licencjackich absolwentom Wydziału
Administracji. Uroczystość odbyła się w Auditorium
Maximum. Jako pierwszy wystąpił dziekan prof. zw.
dr hab. Ryszard Łaszewski, następnie głos zabrali
zaproszeni goście. Prorektor ds. ekonomicznych dr
Zbigniew Brenda wręczył nagrodę Rektora najlepszej absolwentce Wydziału Administracji — Karolinie Rutkowskiej. Natomiast absolwenci z rąk swoich promotorów otrzymali dyplomy ukończenia studiów wyższych. W ich imieniu wystąpił Paweł Góralski.

30 XI 2004 —

Zakończył się termin składania podań o przyjęcie do
studium w zakresie przygotowania pedagogicznego
dla studentów studiów dziennych i zaocznych. Program studium, trwającego 4 semestry, opracowany
został zgodnie z najnowszymi standardami kształcenia wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

LUTY 2005
NR 19

Punkt Informacji Europejskiej działający przy Bibliotece Głównej WSHE poszerzył swe zasoby o nowy
program komputerowy. Czytelnicy mogą teraz korzystać z nowego modułu o nazwie „Lex Prawo Europejskie”. Program ten zawiera m.in.: akty prawne
Unii Europejskiej w języku polskim, orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji,
orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, komentarze oraz monografie, tezy z piśmiennictwa prawniczego, notki bibliograficzne publikacji
z zakresu prawa europejskiego, informator europejski — dane teleadresowe instytucji europejskich oraz
regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Blisko połowa dostępnych materiałów tłumaczona
jest na język polski. „Lex Prawo Europejskie” aktualizowany jest w trybie miesięcznym. Dzięki połączeniu
z Internetem użytkownik może odczytać najnowszą
wersję aktualizowaną raz w tygodniu. Program dostępny jest w czytelni w wersji jednostanowiskowej.

28 X 2004 —

15 XI 2004 —
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16 XI 2004 —

16 XI 2004 —

„Polsko-białoruska współpraca gospodarcza w warunkach członkostwa Polski w UE oraz audyt eksportowy, czyli ocena potencjału eksportowego przedsiębiorstwa” to temat seminarium, jakie zorganizował
Wydział Ekonomii we współpracy z Biurem Promocji Inwestycji i Technologii ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO w Warszawie. W seminarium wziął udział
m.in. Sergey Nagorny, radca handlowy Ambasady
Białorusi w Polsce, który wygłosił referat nt. „Białorusko-polskie stosunki gospodarcze i perspektywy
ich rozwoju”.

06 XII 2004 — Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku podpisała kolejne umowy z uczelniami w ramach programu Socrates/Erasmus. Umowy dwustronne dotyczą współpracy z kierunkiem informatyka oraz filologia polska na Ankara University (Turcja). Wspólne działania dotyczyć będą wymiany
kadry i studentów już od bieżącego roku akademickiego z wykorzystaniem dostępnych grantów, które
uczelnia otrzymała. Trwają przygotowania do pozyskania parterów w Norwegii, gdzie wstępne zainteresowanie współpracą wyraził Univeristy of Bergen.
09 XII 2004 — Promotorzy wręczyli dyplomy ukończenia studiów
magisterskich ponad 300 absolwentom najstarszego i najliczniejszego w WSHE Wydziału Pedagogicznego. Uroczystość odbyła się w Auditorium Maximum. Było to drugie rozdanie dyplomów magister-

konano w Auditorium Maximum WSHE. Jednocześnie zaproszeni goście uczestniczyli w sympozjum
naukowym pt. „W poszukiwaniu prawdy”. Wykłady
wygłosili: o. Aleksander Jacyniak SJ — „Przesłanie
ikony Sedes Sapientiae”, prof. dr hab. Leszek Wojtczak — „Trajektorie Ewangelii” i ks. bp prof. dr hab.
Marek Jędraszewski — „Rok 1968: na rozdrożu
prawdy o człowieku”.

skich w historii Wydziału. W imieniu byłych studentów pedagogiki głos zabrał Marek Popławski.
09 XII 2004 — W maju br. na Wydziale Pedagogicznym Wyższej
Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku przebywała Państwowa Komisja Akredytacyjna,
która dokonała kontroli jakości kształcenia na kierunku pedagogika. Prezydium Państwowej Komisji
Akredytacyjnej i Zespół Kierunków Studiów Społecznych i Prawnych uznały, że kształcenie na poziomie licencjackim i magisterskim w WSHE na kierunku pedagogika jest prowadzone według ministerialnych standardów. Prezydium przyznało ocenę
pozytywną.
11 XII 2004 — W Lipnie zakończyły się Akademickie Mistrzostwa
województwa kujawsko-pomorskiego w futsalu.
Włocławianie zajęli piąte miejsce. AZS WSHE wystąpił w składzie: Maciej Bednarski, Piotr Rogalski, Łukasz Grube, Błażej Tomankiewicz, Jakub Charzewski,
Tomasz Malkowski, Radosław Łykowski, Bartosz Bielecki, Łukasz Olszewski, Tomasz Perliński, trener —
Andrzej Dorsz.
15 XII 2004 — Wydział Administracji przygotował konferencję pt.
„Urzędnik w administracji publicznej”. Referaty
wygłosili dr Grzegorz Radomski — UMK w Toruniu
oraz dr Adam Strzelecki, dr Jan Piątkowski, dr Zbigniew Bukowski, dr Bolesław Sprengel i dr Andrzej
Potoczek — pracownicy WSHE.

17 I 2005 —

Biblioteka Główna WSHE uzyskała testowy dostęp do
profesjonalnych baz danych firmy ProQuest Information and Learning. Oferują one kilka tysięcy zagranicznych artykułów z zakresu bankowości, biznesu, ekonomii, podatków, informatyki, marketingu
i wielu innych dziedzin, które zostały opublikowane
w renomowanych czasopismach na całym świecie.

18 I 2005 —

W siedzibie Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie odbyło się posiedzenie Stowarzyszenia Założycieli i Rektorów Uczelni Niepaństwowych,
w którym uczestniczył, w imieniu władz uczelni,
prorektor ds. organizacji dydaktyki dr Paweł Churski. Głównym punktem obrad było spotkanie z prof.
dr. hab. Jerzym Woźnickim — szefem zespołu, który
opracował prezydencki projekt ustawy o szkolnictwie wyższym. Przedmiotowy projekt znalazł się już
w Sejmie RP i prawdopodobnie wiosną br. zostanie
przez niego uchwalony. Dyskusja koncentrowała się
wokół konsekwencji zapisów projektu ustawy dotyczących dalszego funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce. Novum stanowi dokonanie pierwszego kroku w kierunku konwergencji sektora szkolnictwa wyższego, tj. wyrównania praw i obowiązków państwowych i prywatnych szkół wyższych. Spotkanie Stowarzyszenia zakończyło się przyjęciem
wniosków w drodze uchwał odnoszących się w swojej
treści do: pozytywnego ustosunkowania się do prezydenckiego projektu ustawy o szkolnictwie wyższym; stanowczego sprzeciwu przeciwko szkodliwej
działalności uczelni państwowych, które tworzą,
w sprzeczności z obowiązującym prawem, nie posiadające właściwego zaplecza kadrowego i dydaktycznego, oddziały zamiejscowe; wyrażenia zaniepokojenia wobec blokujących działań Centralnej Komisji
ds. tytułów i stopni naukowych w sprawie wniosków
uczelni niepaństwowych dotyczących uprawnień do
nadawania tytułu doktora.

28 I 2005 —

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział we Włocławku i Koło Naukowe Humanistów Wyższej Szkoły
Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku zorganizowali spotkanie tematyczne pn. „Dzieje gminy
ewangelicko-augsburskiej we Włocławku”. Referaty
wygłosili m.in. dr Tomasz Dziki, pracownik Archiwum Państwowego w Toruniu Oddział we Włocławku, i Michał Walunkiewicz, pastor parafii ewangelicko-augsburskiej we Włocławku.

15 XII 2004 — Władze rektorskie, pracownicy naukowi oraz studenci wszystkich uczelni wyższych Włocławka uczestniczyli w Spotkaniu Adwentowym i Opłatku Akademickim z J.E. biskupem włocławskim Wiesławem Meringiem. Mszę św., jak i opłatek uświetnił kolędami Chór
Akademicki WSHE „Arioso”. Organizatorem było
Duszpasterstwo Akademickie. Spotkanie rozpoczęło
się Mszą św. w katedrze włocławskiej.
16 XII 2004 — W Dniu Erasmusa udział wzięło ok. 400 żaków z włocławskich uczelni. Gościem specjalnym była Beata
Skibińska, koordynator krajowy programu Socrates/Erasmus. Maciej Jastrzębski z Polskiego Radia
Pomorza i Kujaw poprowadził dyskusję ze studentami, którzy uczyli się za granicą. Organizatorzy połączyli się przez Internet z Tomaszem Strzeleckim, studentem WSHE, który wyjechał na rok do Szwecji, aby
tam kontynuować studia. W konkursie wiedzy o programie dziesięciu studentów wygrało atrakcyjne
nagrody, wystąpił „Teatr Mocnych Wrażeń” z programem kabaretowym, zaprezentował się zespół tańca
„Classic”. Imprezę uświetnił także chór „Arioso”.
Gwiazdą dnia był kabaret Grzegorza Halamy.
28 XII 2004 — Do Biura Rektora dotarł Certyfikat od Ministra Zdrowia potwierdzający uzyskanie akredytacji dla kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Dokument został
podpisany przez Romana Danielewicza, p.o. dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwa Zdrowia.
10 I 2005 —

Odbyły się uroczystości związane z obecnością we Włocławku Ikony Matki Bożej Stolicy Mądrości — daru
Ojca Świętego Jana Pawła II dla środowisk akademickich całego świata. Organizatorami tego przedsięwzięcia były uczelnie wyższe Włocławka oraz Duszpasterstwo Akademickie. Uroczystego powitania do-

Andrzej Sołtysiak

LUTY 2005

Do Biura Rektora dotarł dokument potwierdzający
uzyskanie oceny pozytywnej na studiach inżynierskich na kierunku ochrona środowiska. Prezydium
Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Zespół Kierunków Studiów Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych
oraz Zespół Kierunków Studiów Przyrodniczych uznały, że kształcenie na poziomie zawodowym w WSHE
na ww. kierunku jest prowadzone według ministerialnych standardów. Uchwałą z 29 grudnia 2004 r.
Komisja wydała ocenę pozytywną.
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Zebranie naukowo-szkoleniowe na Wydziale Zdrowia Publicznego, 20 października 2004 r.

Wykład otwarty prof. Vladimira Speranskiego i prof. Vladimira Guliaiewa (Akademia Pracy
i Stosunków Społecznych w Moskwie) na Wydziale Pedagogicznym, 9 listopada 2004 r.

Zjazd Parlamentu Studentów RP, Warszawa 6–7 listopada 2004 r.

Targi promocyjne w Przysieku, 19 listopada 2004 r.
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