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na ok adce:
Inauguracja roku akademickiego 2008/2009

W czerwcu 2008 r. min o 13 lat od momentu utworzenia pierwszej we W oc awku i naj-
wi kszej w województwie kujawsko-pomorskim uczelni niepublicznej.

Od 1997 r. uczelnia nosi nazw  Wy sza Szko a Humanistyczno-Ekonomiczna we W oc aw-
ku. WSHE jest uczelni  niepubliczn  wpisan  do rejestru ministra edukacji narodowej pod 
pozycj  69. Za o ycielem jest W oc awskie Towarzystwo Naukowe.

Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia 13 kierunków studiów: administracji, 
ekonomii, europeistyki, fi lologii polskiej, fi lozofi i, historii, informatyki, ochrony rodowiska, 
pedagogiki, piel gniarstwa, po o nictwa, socjologii i wychowania fi zycznego. Kierunki: fi lo-
logia polska, ochrona rodowiska, pedagogika, administracja, informatyka oraz ekonomia 
otrzyma y pozytywn  ocen  Pa stwowej Komisji Akredytacyjnej. Natomiast kierunek piel -
gniarstwo posiada akredytacj  Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego. Nad 
jako ci  kszta cenia na studiach I i II stopnia czuwa znakomita, wysoko kwalifi kowana kadra 
nauczycieli akademickich. Efekty jej dzia alno ci naukowo-badawczej i dydaktycznej widocz-
ne s  m.in. w dzia alno ci wydawniczej oraz w aktywno ci uczelni w mi dzynarodowych 
programach edukacyjnych i certyfi kacyjnych. WSHE otrzyma a Kart  Erasmusa, która umo -
liwia studentom podj cie nauki w zagranicznych uczelniach. Maj  oni mo liwo  podj cia 
i kontynuowania studiów w dowolnym kraju Wspólnoty Europejskiej dzi ki Europejskiemu 
Systemowi Transferu Punktów (ECTS). WSHE wspó pracuje z 15 zagranicznymi uczelniami, 
m.in.: z Hiszpanii, Szwecji, Portugalii, otwy, Danii, Szkocji, Turcji i Rosji. W dniu 30 marca 
2007 r. zosta a podpisana umowa mi dzy Wy sz  Szko  Humanistyczno-Ekonomiczn  we 
W oc awku a University of Abertay Dundee (Szkocja). Na mocy tego dokumentu studenci 
WSHE maj  mo liwo  podj cia bezp atnych studiów w szkockiej uczelni.

Studenci mog  rozw  a  swoje zainteresowania naukowe, kulturalne i sportowe, a tak e
realizowa  si  w dzia alno ci spo ecznej. Uczelnia stwarza szereg mo liwo ci, do których 
m.in. nale : znajduj ce si  w strukturze ka dego Wydzia u ko a naukowe, Chór Akademicki 
„Arioso”, Studencki „Teatr Mocnych Wra e ”, Kabaret „JaiOn”, Uczelniana Rada Samorz du 
Studenckiego oraz Akademicki Zwi zek Sportowy. acy oraz absolwenci mog  korzysta
z Biura Karier, za po rednictwem którego mo na zdobywa  do wiadczenie i wiedz  uczestni-
cz c w sta ach i praktykach studenckich organizowanych przez renomowane fi rmy. Ponadto 
Biuro zajmuje si  po rednictwem pracy oraz prowadzi baz  zawieraj c  dane studentów 
i absolwentów poszukuj cych zatrudnienia.

Uczelnia posiada nowoczesn  baz  dydaktyczn  o cznej powierzchni ponad 15 tys. m kw. 
W asne obiekty dydaktyczne to campus zlokalizowany przy ul. Okrzei 94 i 94 A z nowocze nie
wyposa onymi salami dydaktycznymi, laboratoriami i pracowniami informatycznymi, w tym 
specjalnie przygotowanymi dla kszta cenia na kierunkach in ynierskich, a tak e z multime-
dialn  pracowni  do nauki j zyków obcych. Przy pl. Wolno ci 1 znajduje si  obiekt dydak-
tyczny przygotowany dla potrzeb kszta cenia na kierunkach piel gniarstwo, po o nictwo 
i wychowanie fi zyczne oraz siedziba licz cej ponad 50 tys. woluminów Biblioteki G ównej 
WSHE. Przy ul. Piwnej 3 zlokalizowany jest Rektorat i najwi ksza sala audytoryjna. Wszystkie 
obiekty uczelni zintegrowane s  w ramach sieci Intranet dysponuj cej sta ym, szerokopa-
smowym dost pem do Internetu. Na terenie WSHE istnieje równie  sie  bezprzewodowa 
Wirelles Fidelity.

Czesne w Wy szej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we W oc awku nale y do jednych 
z najni szych w województwie kujawsko-pomorskim ju  od kilkunastu lat! W WSHE studenci 
p ac  tylko za faktyczny okres nauki, czyli przez dziewi  miesi cy. W WSHE funkcjonuje sys-
tem wsparcia fi nansowego dla studentów, który pozwala obni y  koszty studiów. W uczelni 
ka dy student mo e liczy  na stypendia przyznawane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 
ministra nauki i szkolnictwa wy szego: stypendia socjalne, za wyniki w nauce, mieszkaniowe, 
na wy ywienie, specjalne oraz zapomogi, a tak e stypendium ministra za osi gni cia w na-
uce i stypendium ministra za wybitne osi gni cia sportowe. Co roku dotacja ministerialna, 
która wp ywa na konta studentów wynosi kilka milionów z otych. Stypendia ministerialne 
mo na czy , wi c student, który spe nia okre lone warunki mo e otrzyma  z tytu u pomocy 
materialnej nawet kilkaset z otych miesi cznie!

Wy sza Szko a Humanistyczno-Ekonomiczna we W oc awku od kilku lat jest najlepsz
uczelni  niepubliczn  w województwie kujawsko-pomorskim. Potwierdzaj  to rankingi pu-
blikowane przez opiniotwórcze dzienniki i czasopisma.

Czternasty rok
działalności WSHE!
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Panie Rektorze, trwa czternasty rok akade-
micki uczelni. Jakie problemy do rozwi zania 
uwa a Pan Rektor za najwa niejsze?

Obejmuj c z dniem 28 stycznia br. stano-
wisko rektora WSHE zdawa em sobie spra-
w  z wielu trudno ci i oczekiwa , jakie stoj
przede mn , tym bardziej e jeste my w po o-
wie roku akademickiego, w którym odbywa-
j  si  zaj cia ze studentami i s  realizowane 
wcze niej zaplanowane zadania w sferze or-
ganizacyjnej, jak i w procesie dydaktycznym. 
Najwa niejszym moim przedsi wzi ciem na 
dzi  jest zapewnienie Uczelni poczucia stabi-
lizacji, spokoju i przekonania w ród studen-
tów i nauczycieli akademickich, e Uczelnia 
funkcjonuje poprawnie i nic nie jest w stanie 
zak óci  normalnego procesu dydaktyczne-
go w rozpoczynaj cym si  semestrze letnim 
obecnego roku akademickiego.

Najwa niejszym i najpilniejszym proble-
mem przed jakim stoj  w adze Uczelni i ad-
ministracja jest przedstawienie atrakcyjnej 
oferty edukacyjnej dla przysz ych studentów 
w ramach przygotowywanego „Dnia Otwar-
tego”, jak równie  promocji poszczególnych 
kierunków kszta cenia w szerokich kr gach 
m odzie y szkó rednich oraz osób i instytu-
cji zainteresowanych studiami zaocznymi. Do 
zrealizowania tego celu powo a em Zespó
do spraw Promocji Rekrutacji, który b dzie 
realizowa  wyznaczone cele przez ca y rok.

Prosz  o krótkie przedstawienie za o e  stra-
tegii rozwoju uczelni w obszarze merytorycz-
no-programowym, organizacji procesu dydak-

tycznego, zapewnienia jako ci nauczania. Jakie 
s  strategie rozwoju wydzia ów? Czy planowane 
jest uruchomienie studiów magisterskich, poza 
istniej cymi na kierunku pedagogika?

Bior c pod uwag  daleko id c  autono-
mi  Uczelni jak  zapewni  nam Za o yciel, 
widz  piln  potrzeb  opracowania „Nowej 
strategii uczelni” na najbli sze lata, ale tak e
obejmuj c  okres do roku 2015. W strategii 
trzeba wzi  pod uwag  aktualn  sytuacj
demografi czn  w Polsce, tak e w regionie 
Kujaw i ziemi dobrzy skiej, oczekiwania 
rynku pracy oraz trendy wynikaj ce z atrak-
cyjno ci poszczególnych kierunków kszta -
cenia wyst puj ce w ród m odzie y oraz 
osób zainteresowanych kszta ceniem w sys-
temie niestacjonarnym. W strategii nale y
uwzgl dni  równie  nasycenie wy szych 
uczelni niepublicznych i publicznych zarów-
no we W oc awku, jak i w wi kszych aglome-
racjach miejskich nie tylko w województwie 
kujawsko-pomorskim. Opracowanie takiej 
strategii wymaga zaanga owania ca ej spo-
eczno ci akademickiej, a jej deklaracja w po-
staci sformalizowanego dokumentu b dzie 
przedmiotem obrad Senatu Uczelni.

W moim przekonaniu nale y wzmacnia
obecnie te kierunki, które ciesz  si  najwi k-
sz  popularno ci  w ród studentów — mam 
na my li pedagogik , administracj , piel -
gniarstwo i po o nictwo. S  to kierunki, po 
uko czeniu których absolwenci znajduj  za-
trudnienie w bli szym lub nieco pó niejszym 
czasie. Niezale nie od tych dzia a  nale y
mie  na uwadze rozwój kierunków studiów 
in ynierskich, które staj  si  atrakcyjnymi 
ze wzgl du na rosn ce zapotrzebowanie 
na absolwentów ze strony ró nych ga zi 
przemys u. Wi  du e nadzieje na uatrak-
cyjnienie specjalno ci zwi zanych z ochron
rodowiska i informatyk .

Aby osi gn  te cele nale y zagwaran-
towa  dobr  organizacj  procesu dydak-
tycznego oraz zapewni  wysok  jako
nauczania. Jeste my w szcz liwej sytuacji, 
gdy  mamy stabiln  kadr  dydaktyczn
zatrudnion , w coraz wi kszym zakresie, 
na pierwszym podstawowym etacie, co 
gwarantuje wysok  jako  kszta cenia stu-
dentów oraz prowadzenia w asnych bada
naukowych, a co za tym idzie publikowa-
nia wyników tych e bada  tak istotnych 

dla presti u i rangi Uczelni w rodowisku 
naukowym w Polsce.

Dlatego maj c tak  dobr  kadr  dydak-
tyczn  oraz wszystkie pozytywne akredytacje 
Pa stwowej Komisji Akredytacyjnej jeste my 
zdecydowani i  dalej z ofert  edukacyjn .
Oczekujemy w ka dej chwili wyra enia zgody 
ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wy szego na uruchomienie studiów magi-
sterskich na kierunku piel gniarstwo. Jesz-
cze w bie cym roku akademickim z o ona 
b dzie pe na dokumentacja do Minister-
stwa na uruchomienie w roku akademickim 
2009/2010 studiów magisterskich na kierun-
ku administracja.

Kadra dydaktyczna o wysokich kwalifika-
cjach, jako  nauczania, pozytywne oceny Pa -
stwowej Komisji Akredytacyjnej to najwa niejsze 
oznaki rangi uczelni. Czy w opinii Pana Rektora, 
poza wymienionymi, s  jeszcze inne pozytywne 
obszary dzia alno ci?

 Atutem naszej Uczelni jest bez w tpienia 
Biblioteka G ówna zabezpieczaj ca w pe ni 
oczekiwania studentów i pracowników na-
ukowych, czego dowodem s  w a nie po-
zytywne oceny PKA. Uczelnia nie otrzymuje 
dotacji na zakupy zbiorów i prowadzenie 
Biblioteki. S  one gromadzone ze rodków 
pochodz cych od studentów, tj. z pozyski-
wanego czesnego.

Podobnie jest z dzia alno ci  wydaw-
nicz . Rzadko która uczelnia niepubliczna 
w Polsce mo e poszczyci  si  tak du  liczb
opublikowanych ksi ek, g ównie autorów 
wywodz cych si  z naszego rodowiska 
akademickiego. Atuty, które wymieni em 
powy ej potwierdzaj  nasz  wysok  po-
zycj  w ród uczelni niepublicznych w kraju 
i stanowi  dowód wyj tkowej determinacji 
i zaanga owania w adz Szko y od chwili jej 
powstania.

Jakie s  za o enia zwi zane z polityk  na-
ukow  uczelni — polityk  w zakresie bada
naukowych, utworzenia instytutów, studiów 
doktoranckich?

W adze dzieka skie Wydzia u Pedagogiki 
i Nauk o Zdrowiu podejmuj  starania zwi -
zane z uruchomieniem studiów III stopnia, 
a wi c studiów doktoranckich na najstar-
szym kierunku naszej Uczelni — pedagogice. 
Nale y pami ta , e od kilku lat w rankingu 
uczelni niepublicznych w Polsce kierunek 

O teraźniejszości
i przyszłości
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
Rozmowa z Rektorem, prof. WSHE dr. hab. Stanis awem Kunikowskim
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pedagogika w WSHE plasuje si  w pierwszej 
dziesi tce.

Du  uwag  w nowym roku akademickim 
przywi zywa  b dziemy do uruchomienia 
platformy e-learningowej adresowanej szcze-
gólnie do studentów studiów niestacjonar-
nych. Licz  na du e wsparcie tej inicjatywy ze 
strony wyk adowców naszej Uczelni.

Na podniesienie poziomu kszta cenia 
du y wp yw ma rozwój bada  naukowych 
i udzia  naszych nauczycieli akademickich 
w organizowanych konferencjach zarówno 
w naszej Uczelni, a tak e w innych o rod-
kach naukowych w Polsce i zagranic . Aby 
usprawni  ten proces w marcu br. powstan
dwa pierwsze w dziejach naszej Uczelni insty-
tuty naukowe: Instytut Pedagogiki i Instytut 
Nauk o Zdrowiu. W tworzonych instytutach 
widz  mo liwo , obok wspierania procesu 
dydaktycznego, przede wszystkim rozwoju 
bada  naukowych, szczególnie w ród m o-
dej kadry dydaktycznej.

Uczelnia niepubliczna nie ma dotacji ministe-
rialnych, dzia alno  opiera si  na rodkach w a-
snych i ewentualnie dodatkowo z pozyskiwanych 
funduszy. Czy uczelnia b dzie aplikowa  o fun-
dusze? Czy widzi Pan Rektor potrzeb  powo a-
nia np. pe nomocnika rektora b d  zespo u przy 
rektorze do spraw pozyskiwania i wykorzystania 
funduszy europejskich i rodków zewn trznych 
z innych róde ?

 Aby realizowa  badania nale y sk ada
aplikacje o fundusze do wielu instytucji, 
jak chocia by: Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wy szego, Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, Wojewódzkiego i Narodowego 
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki 
Wodnej. Osobnym problemem jest sk adanie 
wniosków o fundusze europejskie. Ta forma 
pozyskiwania rodków w ostatnich miesi -
cach nabiera wyj tkowego przyspieszenia. 
Rozwa am powo anie w najbli szym czasie 
w strukturze Uczelni Biura Projektów Euro-
pejskich, ca kowicie samofi nansuj cego si ,
a jego zadaniem b dzie sk adanie wniosków 
o rodki zewn trzne, wspomagaj ce tym 
samym proces edukacyjny i powi kszaj ce 
atrakcyjno  naszej oferty w ród kadry dy-
daktycznej oraz studentów.

Ni  demografi czny, powi kszaj ca si  kon-
kurencja wymusza konieczno  opracowania 
i wdro enia nowej oferty edukacyjnej. Czy pla-
nowane jest np. tworzenie nowych kierunków, 

czenie kierunków ró nej specjalno ci b d  te
inne zamierzenia?

Od dwóch lat stale pog bia si  ni  de-
mografi czny, który, jak mo na by o wcze niej 
zaobserwowa , obj  tak e szkolnictwo 
wy sze. Ten proces mo e potrwa  jeszcze 
kilka lat. St d wa ny jest dobór wyj tkowo 
trafnych kierunków, które mog  by  atrak-
cyjne dla przysz ych studentów. Dlatego te
przywi zuj  tak du  uwag  do tworzonej 
„Nowej strategii uczelni”, która uwzgl dnia
powinna aktualne i przewidywane tendencje 
demografi czne, rynek pracy i atrakcyjno
kierunków studiów.

Czy brana jest pod uwag  fuzja uczelni?
Docieraj  do mnie pierwsze sygna y z ró -

nych uczelni niepublicznych w kraju o po-
trzebie czenia si  szkó  poprzez tworzenie 
korporacji b d  wszechnic edukacyjnych. 
Nale y bra  pod uwag  zagro enie, e oko o
30 procent wy szych uczelni niepublicznych 
w Polsce nie sprosta w najbli szych latach 
problemom wynikaj cym przede wszystkim 
z narastaj cego ni u demografi cznego i du-
ej konkurencyjno ci uczelni publicznych. Od 

wielu lat marzeniem moim jest utworzenie 
we W oc awku jednej pr nie dzia aj cej 
uczelni, która b dzie w stanie sprosta  obec-
nym wyzwaniom cywilizacyjnym. Jednak, 
aby to osi gn , potrzebny jest konsensus 
i determinacja ró nych rodowisk intelektu-
alnych W oc awka.

W Polsce odnotowano ju  pierwsze przy-
k ady czenia interesów poszczególnych szkó
wy szych. Bior c pod uwag  obecny potencja
intelektualny Uczelni, a tak e W oc awskiego 
Towarzystwa Naukowego jestem przekonany, 
e wspólnie mo na zdzia a  o wiele wi cej, 

wyzwalaj c tym samym inicjatywy poszcze-
gólnych osób, które mog  prze o y  si  na 
sukces i wyj tkow  pozycj  naszej Uczelni nie 
tylko w rodowisku lokalnym. 

WSHE zosta a za o ona przez WTN, które 
w tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia. Jest 
Pan zwi zany od pocz tku zarówno z WTN, jak 
i z WSHE, w chwili powstawania idei utworze-
nia uczelni, koncepcji funkcjonowania, realizacji 
inicjatywy i w kolejnych latach. Prosz  przypo-
mnie  sobie te dni, porówna  ówczesne za o enia
z obecnym etapem funkcjonowania uczelni.

W bie cym roku m  a trzydzie ci lat od 
daty utworzenia W oc awskiego Towarzy-
stwa Naukowego, którego mia em przyjem-
no  by  cz onkiem za o ycielem i wielolet-
nim cz onkiem Zarz du. Utworzenie przez 

Towarzystwo w 1995 r. Wy szej Szko y Hu-
manistyczno-Ekonomicznej mia o wyzwoli
w ród jego cz onków dodatkow  energi ,
która mia a doprowadzi  do podniesienia 
W oc awka do rangi o rodka akademickie-
go. Z perspektywy prawie pi tnastu lat uwa-
am, e cel ten W oc awskie Towarzystwo 

Naukowe osi gn o. Obecnie przedsi wzi -
cia na rzecz dalszego funkcjonowania i rangi 
Uczelni w rodowisku spoczywaj  na samej 
Uczelni. Nale y uczyni  wszystko, aby cel, 
jaki przy wieca  inicjatorom utworzenia wy -
szej uczelni we W oc awku, nie poszed  na 
marne. Pragn  zaapelowa  o zespolenie wy-
si ków, które niezale nie od wyst puj cych 
ró nic, w asnych indywidualnych oczekiwa ,
mo na skupi  wokó  jednego celu — pro pu-
blico bono.

Na zako czenie — czego yczy Pan studen-
tom i pracownikom? 

Wszystkie omówione powy ej przedsi -
wzi cia na rzecz rozwoju Uczelni, tocz ca si
dyskusja nad jej przysz o ci  podyktowane 
s  przede wszystkim dobrem studenta. Na-
le y yczy  wszystkim studentom, aby mie-
li prze wiadczenie, e cokolwiek czyni si
w Uczelni to tylko z my l  o podnoszeniu 
poziomu kszta cenia, zwi kszeniu atrakcyj-
no ci oferty edukacyjnej, interdyscyplinar-
no ci nauczania.

B d  czyni  wszystko, aby zarówno stu-
denci, jak i pracownicy naukowo-dydak-
tyczni byli przekonani, e Wy sza Szko a
Humanistyczno-Ekonomiczna jest Uczelni
stabiln , wysoko notowan  w rankingach 
wy szych uczelni, otwart  na ró norodno
pogl dów i zespolon  wokó  g ównych war-
to ci artyku owanych w procesie nauczania 
i wychowania.

rozmawia a
Dorota Wojciechowska

Spotkanie rektora z cz onkami Uczelnianej Rady Samorz du Studenckiego
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Gospodarka wodna stanowi bardzo wa -
ny czynnik rozwoju ka dego kraju. Ma ona 
na celu optymalne wykorzystanie istniej -
cych zasobów wodnych dla celów gospo-
darczych, zapewnienie skutecznej ochrony 
przeciwpowodziowej, a tak e zachowanie 
walorów i prawid owe funkcjonowanie ro-
dowiska przyrodniczego. Osi gni cie tego 
zwi zane jest z realizacj  ró nych inwestycji 
hydrotechnicznych, które co jest oczywiste, 
stanowi  powa n  ingerencj  w rodowisko 
przyrodnicze. Minimalizacja negatywnych 
skutków takiej ingerencji, wymaga nie tylko 
przeprowadzenia odpowiedniego programu 
badawczego i projektów technicznych, ale 
tak e konsekwentnej realizacji przyj tych 
rozwi za  i ustale . Rezygnacja cho by 
z cz ci, spójnego wewn trznie programu 
inwestycyjnego i projektu technicznego, 
uniemo liwia osi gni cie zak adanych korzy-
ci gospodarczych, poci ga za sob  nega-

tywne skutki ekologiczne, a tak e powoduje 
ujawnienie si  wielu realnych i powa nych 
zagro e .

Przyk adem takiej inwestycji jest stopie
wodny i zbiornik we W oc awku zbudowany 
w latach 1963–1970, jako element kaskady 
o miu stopni, jakie planowano wybudowa
na odcinku dolnej Wis y. Ponad trzydziesto-
siedmioletnia eksploatacja tego kompleksu 
hydroenergetycznego zrealizowanego prawi-
d owo pod wzgl dem technicznym, jednak 
nie przystosowanego do samodzielnej pracy 
spowodowa a, obok pozytywnych, równie
wiele negatywnych zmian w rodowisku 
przyrodniczym poni ej zapory. Najbardziej 
widoczn  jest rozleg a erozja koryta rzeki. 
Odcinek Wis y obj ty erozj  osi gn  d ugo
oko o 28 km. Konsekwencj  tego zjawiska jest 
obni enie si  dna rzeki oraz poziomu wody na 
dolnym stanowisku stopnia o oko o 3 m.

Powoduje to wiele szkód w obiektach 
hydrotechnicznych oraz wp ywa ujemnie na 
wiele innych budowli infrastrukturalnych. 
Przyk adem mo e by  most drogowy na Wi-
le we W oc awku, gdzie w bezpo rednim s -

siedztwie rodkowych fi larów powsta y g -
bokie na kilka metrów wyboje mog ce naru-
szy  statyk  ca ej budowli. Dopiero powa ny 
remont tego obiektu pozwoli  zapobiec po-
wa nej katastrofi e budowlanej. Proces erozji 
zaczyna zagra a  równie  funkcjonowaniu 
ruroci gów przesy owych przechodz cych 
przez Wis  w rejonie zak adów Anwil. 

Jedn  z bardzo wyra nych zmian mor-
fologicznych, zwi zanych ze wspomnianym 
procesem jest zanik dawnych k p wi lanych, 
a tak e powstanie silnie wyp yconego od-
cinka akumulacyjnego, który utworzy  si
poni ej Nieszawy. W ten sposób pomi dzy 
Nieszaw  a Ciechocinkiem utworzy  si
bardzo niebezpieczny zatorogenny odci-
nek rzeki. Stanowi on powa ne zagro enie 
powodziowe dla ca ego obszaru Niziny Cie-
choci skiej.

Spi trzenie wód Wis y i powstanie Zbior-
nika W oc awskiego przyczyni o si  jednak 
do wielu zmian pozytywnych w rodowisku 
przyrodniczym. W wietle dotychczasowych 
bada  prowadzonych przez zespó  prof. dr. 
hab. Andrzeja Gizi skiego problem ten mo -
na w skrócie przedstawi  nast puj co:

1. Po przep yni ciu przez Zbiornik W o-
c awski jako  wody w Wi le poprawia si
bardzo wyra nie. Dotyczy to zw aszcza ilo-
ci zawiesiny oraz st enia zwi zków fos-

foru odpowiedzialnych za gro ne zjawisko 
eutrofi zacji.

2. Zbiornik W oc awski jest bardzo bo-
gaty w ycie biologiczne. Wyst puj  tutaj, 
mi dzy innymi, wszystkie gatunki ryb (reofi l-
ne) notowane przed budow  zapory. Zde-
cydowanie obfi cie rozw  a si  zooplankton 
i zoobentos.

3. Nie jest prawd , e Zbiornik jest osad-
nikiem, w którym zgromadzi y si miercio-
no ne osady. Badania wykaza y, e zawar-
to  metali ci kich w osadach mulistych jest 
ni sza od przeci tnej notowanej w osadach 
innych rzek Polski. To samo dotyczy tkanek 
ryb, gdzie zawarto  tych metali jest kilka 
razy ni sza od dopuszczalnych norm. 

4. Wody Zbiornika W oc awskiego wp y-
n y bardzo korzystnie na rodowisko dolnej 
Wis y na odcinku pomi dzy W oc awkiem 
a P ockiem. Objawia si  to, mi dzy innymi, 
popraw  stosunków wodnych na obszarze 
Gostyni sko-W oc awskiego Parku Krajobra-
zowego oraz doskona  kondycj  znajduj -
cych si  tam lasów.

5. Wody Zbiornika W oc awskiego i jego 
otoczenie sta y si  siedliskiem dla licznej or-
nitofauny, w tym równie  wielu gatunków 
rzadkich i chronionych. 

W wietle powy szych rozwa a  mo na 
stwierdzi , e w chwili obecnej w ogólnym 
bilansie zmian i przekszta ce , jakie w ro-
dowisku przyrodniczym spowodowa y budo-
wa i funkcjonowanie zapory we W oc awku, 
przewa aj  elementy pozytywne, wp ywa-
j ce korzystnie na stan i zasoby rodowiska 
tego odcinka dolnej Wis y. Dzieje si  tak 
mimo, e obiekt ten funkcjonuje samotnie, 
a nie jak pierwotnie planowano jako element 
sytemu kaskady. Jednak dalsza eksploatacja 
w takich warunkach prowadzi  musi do sys-
tematycznego pogarszania nie tylko tech-
nicznych warunków pracy stopnia wodnego, 
ale równie  narastania zagro enia katastrof
budowlan  i ekologiczn . W konsekwencji 
ca y bilans pozytywnych oddzia ywa  na 
rodowisko zostanie stracony na rzecz zmian 

zdecydowanie negatywnych.
W zwi zku z tym rodzi si  oczywiste py-

tanie co nale y zrobi , aby taki scenariusz 
si  nie sprawdzi . Wydaje si , e jedynym 
prawid owym rozwi zaniem jest budowa ko-
lejnego stopnia na Wi le poni ej W oc awka, 
w rejonie Ciechocinek–Nieszawa. Dok adna 
lokalizacja takiego obiektu powinna wy-
nika  ze szczegó owych bada  i analiz nie 
tylko hydrotechnicznych, ale równie  i przy-
rodniczych. Nale y bra  równie  pod uwag
czynnik ekonomiczny, gdy  b dzie odgrywa
on wa n  rol  przy podejmowaniu decyzji 
o realizacji inwestycji i zaanga owaniu kapi-
ta u prywatnego.

Realizacja stopnia wodnego w rejonie 
Ciechocinek–Nieszawa daje realne mo li-
wo ci eliminacji wymienionych wcze niej 
zagro e  oraz pozwoli na zahamowanie 
niekorzystnych zmian i procesów, jakie za-
chodz  w rzece i na obszarze doliny poni ej 

Zbiornik Włocławski 
i co dalej?

Inauguracja roku
akademickiego 2008/2009
Skrót wyk adu dr. Zbigniewa Brendy
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W oc awka. Wp ynie równie  korzystnie na 
stan rodowiska przyrodniczego tego obsza-
ru. Stwierdzenie takie wynika z obserwacji 
funkcjonuj cego Zbiornika W oc awskiego, 
a tak e stanu rodowiska przyrodniczego 
doliny Wis y na odcinku pomi dzy W oc aw-
kiem a Ciechocinkiem.

Mo na z bardzo du ym prawdopodobie -
stwem przyj , e budowa nowego stopnia 
wraz ze zbiornikiem pozwoli uzyska  nast -
puj ce efekty przyrodnicze:

1. Poprawie ulegnie czysto  wody za-
równo w obr bie zbiornika, jak i na odcinku 
Wis y poni ej zapory.

2. Mo liwe b dzie odtworzenie dawnych 
wysp wi lanych, dzi ki temu powstan  do-
skona e warunki l gowe dla licznych gatun-
ków ornitofauny, w tym zw aszcza obj tych 
ochron .

3. Powstrzymany zostanie proces przesu-
szenia doliny Wis y.

4. Mo liwe b dzie odtworzenie niektó-
rych siedlisk ro linno ci hydrofi lnej, co zna-
komicie wzbogaci struktur  przyrodnicz
tego odcinka doliny Wis y. Wp ynie to rów-
nie  bardzo korzystnie na funkcj  doliny jako 
wa nego korytarza ekologicznego o znacze-
niu europejskim. 

5. Zlikwidowana zostanie gro ba katastro-
fy ekologicznej, spowodowanej ewentualn
awari  tranzytowych ruroci gów przebie-
gaj cych po dnie Wis y w rejonie Zak adów 
Azotowych „Anwil” we W oc awku.

6. Zabezpieczenie stopnia wodnego we 
W oc awku poprzez podparcie dolnego sta-
nowiska podpi trzonymi wodami zbiornika 

nieszawskiego, spowoduje uruchomienie 
przep awki dla ryb. Umo liwi to cz ciowe 
rozwi zanie problemu migracji ryb w drow-
nych na tym odcinku Wis y.

7. Zdecydowana poprawa bezpiecze -
stwa funkcjonowania stopnia wodnego W o-
c awek, zwi zana z budow  stopnia w rejo-
nie Nieszawy, eliminuje mo liwo  wielkiej 
katastrofy ekologicznej, jaka mog aby mie
miejsce w przypadku niekontrolowanego 
wyp ywu wód ze Zbiornika W oc awskiego, 
spowodowanego awari  zapory. 

8. Funkcjonowanie hydroelektrowni na 
stopniu wodnym w Nieszawie b dzie mia o
korzystny wp yw na popraw  higieny atmos-
fery. Wi za  si  to b dzie z ograniczeniem 
emisji spalin i gazów cieplarnianych. Bez-
po redni efekt ekologiczny z tego tytu u, 
przy za o onej produkcji rz du 410 GWh, to 
zmniejszenie emisji CO2 o oko o 12 tys. ton, 
SO2 o 6 tys. ton w skali roku.

9. Przyj te za o enia techniczno-projekto-
we oraz system pracy elektrowni wodnej na 
stopniu w rejonie Nieszawy, ogranicz  pro-
ces erozji koryta Wis y na dolnym stanowisku 
i poni ej. Tak wi c nie powtórzy si  sytuacja, 
jaka ma miejsce obecnie we W oc awku.

Z powy szych informacji wynika jedno-
znacznie, e realizacja stopnia wodnego 
w rejonie Ciechocinek–Nieszawa powinna 
mie  korzystny wp yw na rodowisko doli-
ny Wis y. Dotyczy to zarówno wzbogacenia 
struktury przyrodniczej, jak równie  umoc-
nienia jej funkcji jako korytarza ekologicz-
nego. 
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Jeste my
wiarygodn  szko !

29 maja br. Wy sza Szko a Humanistycz-
no-Ekonomiczna we W oc awku otrzyma a po 
raz czwarty certyfi kat „Wiarygodna Szko a”. 
Organizatorem programu przyznawania ww. 
wyró nienia jest Akademickie Centrum Infor-
macyjne z Poznania. Certyfi kacj  obj te by y
wy sze szko y niepubliczne z ca ego kraju.

W rankingu Akademickiego Centrum 
Informacyjnego z Poznania Wy sza Szko a
Humanistyczno-Ekonomiczna we W oc awku 
uplasowa a si  na pi tym miejscu w Polsce 
w ród uczelni niepublicznych! Ocenie pod-
dane zosta y: si a intelektualna uczelni, baza 
dydaktyczno-naukowa, umi dzynarodowie-
nie szko y oraz „przyjazne studiowanie”. ACI 
wy oni o najlepsze uczelnie wyodr bnione 
wed ug profilu kszta cenia: uniwersytety, 
uczelnie techniczne, ekonomiczne, medycz-
ne, rolnicze, pedagogiczne, artystyczne, 
zawodowe oraz akademie wychowania fi zy-
cznego.

WSHE znalaz a si  w gronie 79 uczelni 
w Polsce, którym przyznano ten zaszczytny 
tytu . Przyznanie certyfi katu „Wiarygodna 
Szko a” oznacza m.in., jak pisz  organiza-
torzy, potwierdzenie silnych podstaw praw-
nych funkcjonowania podmiotu w zakresie 
kierunków i specjalno ci kszta cenia. Ponad-
to nagrodzona uczelnia posiada odpowied-
ni  baz  dydaktyczn , zapewnia komfortowe 
warunki studiowania, tworzy perspektywy 
dla przysz ej pracy zawodowej oraz pozwala 
realizowa  si  s uchaczom poprzez pozady-
daktyczne formy dzia alno ci (ko a zaintere-
sowa , organizacje studenckie, kluby spor-
towe, wydawnictwa uczelniane).

Wed ug Akademickiego Centrum Infor-
macyjnego „Wiarygodna Szko a” to szko a
godna zaufania. Podejmuj c nauk  w takiej 
uczelni student mo e mie  pewno , e wy-
brana przez niego placówka dba o wysoki 
standard nauczania i dok ada wszelkich sta-
ra , by jej absolwenci z atwo ci  odnale li 
si  na rynku pracy. Celem projektu realizowa-
nego przez Akademickie Centrum Informa-
cyjne jest bowiem uwiarygodnienie dzia a
szkó  wy szych w oczach maturzystów.

OFERTY KOMUNIKATY
PROGRAMY

Dla wszystkich osób pragn cych zdoby
tytu  magistra Wy sza Szko a Humanistycz-
no-Ekonomiczna we W oc awku przygoto-
wa a ciekaw  ofert  kszta cenia. Uczelnia 
uruchomi a rekrutacj  na studia II stopnia 
(magisterskie) na kierunku pedagogika 
o specjalno ci pedagogika ogólna, w trybie 
niestacjonarnym (zaocznym). Studia te adre-
sowane s  do absolwentów studiów I stop-
nia (licencjackich, in ynierskich) kierunków 
niepedagogicznych.

Na tych studiach doskonale odnajd  si
osoby, które chc  kszta ci  si  w wi cej ni
jednym kierunku. Nie bez znaczenia jest fakt, 
i  posiadanie dwóch dyplomów zwi ksza 
szanse na wspó czesnym rynku pracy. Ofer-
ta uczelni wpisuje si  w za o enia Procesu 
Bolo skiego zwi zane z promocj  wielokie-
runkowo ci wykszta cenia.

Absolwent tego kierunku uzyska przy-
gotowanie teoretyczne o charakterze inter-
dyscyplinarnym zorientowanym na peda-
gogik  ogóln . Potrafi  dostrzega  i samo-
dzielnie rozwi zywa  problemy teoretyczne 
oraz prowadzi  badania naukowe. Zostanie 
przygotowany do podejmowania procesów 
samokszta cenia.

Absolwenci naszej uczelni zwolnieni s
z op aty rekrutacyjnej i wpisowego!

WSHE liderem
w rankingu
szkó  wy szych!

Dnia 8 maja 2008 r. redakcje dziennika 
„Rzeczpospolita” oraz magazynu edukacyj-
nego „Perspektywy” og osi y wyniki kolejnej 
edycji Rankingu Szkó  Wy szych w Polsce. 
Wy sza Szko a Humanistyczno-Ekonomicz-
na we W oc awku po raz kolejny zosta a
sklasyfi kowana na pierwszej pozycji w ród 
niepublicznych uczelni w województwie ku-
jawsko-pomorskim.

Ranking „Rzeczpospolitej” i „Perspek-
tyw” ocenia  szko y akademickie, niepu-
bliczne uczelnie magisterskie, niepubliczne 
uczelnie licencjackie oraz pa stwowe wy sze 
szko y zawodowe. W Polsce aktualnie dzia a
ponad 300 uczelni niepublicznych, z czego 
ponad 100 posiada uprawnienia do nadawa-
nia tytu u magistra, na co najmniej jednym 
kierunku studiów. Do tego grona zalicza si
Wy sza Szko a Humanistyczno-Ekonomiczna 
we W oc awku.

W oc awska uczelnia od kilku lat bierze 
czynny udzia  w podobnych rankingach. 
W tegorocznej edycji WSHE ulokowa a si
na 30. miejscu najlepszych niepublicznych 
uczelni magisterskich w Polsce (na 90 skla-
syfi kowanych), awansuj c tym samym o 12 
pozycji w stosunku do roku ubieg ego. 
Wy sza Szko a Humanistyczno-Ekonomicz-
na we W oc awku w tej klasyfi kacji uzyska a
najlepszy wynik w ród uczelni z wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego. Lokaty uczelni 
niepublicznych z naszego regionu wskazuj
na to, i  WSHE we W oc awku od kilku lat 
zachowuje pozycj  lidera. Pozosta e szko y
wy sze z województwa uplasowa y si  na 
nast puj cych pozycjach: 72, 83 i 84.

W rankingu brane by y pod uwag  na-
st puj ce kryteria: ocena jako ci kszta cenia, 
potencja  naukowy, rozwój kadry w asnej, 
nasycenie kadry osobami o najwy szych 
kwalifi kacjach, akredytacje, oferta kszta -
cenia, aktywno  wydawnicza uczelni, do-
st pno  dla studentów kadr wysokokwali-
fi kowanych, baza dydaktyczna, powierzchnia 
na studenta, stan zbiorów, komputeryzacja 
zasobów bibliotecznych, prenumerata pol-
skich czasopism, prenumerata zagranicz-
nych czasopism, zdalny dost p do zasobów 
bibliotecznych, dost pno  miejsc do nauki 
w asnej, mo liwo ci rozw  ania zaintereso-
wa  naukowych, kulturalnych, dost pno
uczelni dla studentów zamiejscowych, osi -
gni cia sportowe.

Nowa propozycja 
kszta cenia

Rektor dr Wojciech Gulin
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Wyk ady otwarte
4 marca 2008 r. ks. dr hab. Marian W o-

si ski, prof. WSHE wyg osi  dla studentów 
uczelni i s uchaczy W oc awskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku wyk ad pt. „Satanizm 
we wspó czesnym wiecie”. Podkre li , e
grupy i ruchy sataniczne s  bardzo zró ni-
cowane, cz  z nich jest wzajemnie powi -
zana, inne nie; niektóre pozostaj  nieznane 
nawet dla osób maj cych kontakt ze rodo-
wiskami satanicznymi. Ludzie zaanga owani 
w kult szatana, podobnie jak satani ci od-
daj cy cze  szatanowi jako bogu, posia-
daj  przedmioty z umieszczonymi na nich 
symbolami satanicznymi. Tak jak wyznawca 
Boga nosi krzy yk, satanista nosi na swoim 
ubraniu sataniczny symbol.

Poci ga ich pot ga si y, bezkarno , mo -
liwo  odrzucenia nietolerowanego przez 
nich wiata. Z regu y szybko wst puj  na 
drog  kryminaln . Anonimowo  Interne-
tu sprawia, e w ocenie fachowców jest on 
doskona ym medium do przenoszenia tre ci 
satanistycznych. Nie nale y jednak traktowa
komputerowej sieci jako siedziby szatana. Sa-
tanizm w Polsce staje si  problemem spo-
ecznym.

Kolejny wyk ad pt. „Etos wspó czesnej hi-
storii Polski w kontek cie pontyfi katu Jana 
Paw a II” ks. dr hab. Marian W osi ski wy-
g osi  2 kwietnia 2008 r. Wyk ad upami tni
trzeci  rocznic mierci papie a Jana Paw-
a II. Aul  uczelni wype nili studenci WSHE, 

s uchacze W oc awskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, liczni mieszka cy miasta 
i regionu cznie z biskupem Bronis awem 
Dembowskim i prezydentem W oc awka 
Andrzejem Pa uckim. Prelegent uwypukli
zas ugi papie a, który prawdziwo ci  tego, 
co mówi , przywróci  narodowi polskiemu 
wspólny j zyk i ofi arowa  s ownik, w którym 
znów znalaz y si  takie s owa, jak: dobro, 
z o, uczciwo , patriotyzm. Papie  urucho-
mi  zniszczony przez komunistyczne media 
i cenzur  dialog spo eczny. Da  iskr , która 
spowodowa a wybuch Solidarno ci, b d cy 
wówczas zrywem duchowym. Jego pontyfi -
kat mia , ma i b dzie mie  wp yw na kolejne 
pokolenia wiata. Etos wspó czesnej historii 
Polski mo na poznawa  w kontek cie nie-
zwyk ego pontyfi katu Jana Paw a II.

Ks. prof. WSHE dr hab. Marian W osi ski 
w wyg oszonym wyk adzie otwartym w dniu 
13 listopada 2008 r. nt. „Europejski etyczny 
wymiar Jasnej Góry” wskaza , e w jasno-
górskiej ewangelizacji zawiera si  wezwanie 
do ycia w wolno ci, do czynienia dobrego 
u ytku z wolno ci, do budowania a nie do 
niszczenia. St d te  Jasna Góra dla licznych 
narodów Europy i wiata jest miejscem odzy-
skiwania prawdziwej godno ci, jest miejscem 
ewangelizacji przybywaj cych pielgrzymów.

W dniu 11 grudnia 2008 r. odby  si  wy-
k ad otwarty ks. prof. WSHE dr. hab. Mariana 
W osi skiego nt. „Zjawisko agresji etycznym 
problemem”. Prelegent podkre li  cz sto 
spotykany szanta , gro enie kar  w razie 
skargi, wulgarne obelgi i wyzwiska, prze-
noszenie agresji na rodziców czy przedmio-
ty osobiste, zmuszanie do upokarzaj cych 
i o mieszaj cych zachowa , naruszanie nie-
tykalno ci fi zycznej, seksualnej czy godno ci 
osobistej. Jedynym prawid owym sposobem 
odniesienia si  do osoby jest mi o  dojrza a,
pozwalaj ca nie tylko zainteresowa  si  in-
nym, ale zrozumie  go, a rozumiej c dzia a
dla jego dobra.

Sympozjum pt. „Jan Pawe  II or downik 
prawdy i nadziei”, 7 pa dziernika 2008 r.

W zwi zku z przypadaj c  16 pa dzier-
nika 2008 r. 30. rocznic  wyboru kardyna a
Karola Wojty y na papie a w auli WSHE przy 
ul. Piwnej 3 odby o si  sympozjum o zasi -
gu mi dzynarodowym (Polska, S owacja 
i W ochy). Prelegenci zgodnie podkre lali, e
aktualnie wiat chce i zaczyna s ysze  oraz 
rozumie  to, co przekaza  Ojciec wi ty Jan 
Pawe  II jako or downik prawdy i nadziei 
(Giovanni Paolo II messaggero di verità e di 
speranza; Ján Pavol II. orodovník pravdy 
a nádeje). Powszechne jest twierdzenie, 
e Jan Pawe  II to cz owiek wielki i dobry. 

Jego mocny, d wi czny g os koi , wzrusza ,
poucza . By  pewnym portem, bezpieczn
przystani , przyjacielem, do którego bieg y
modlitwy milionów w chwilach ich szcz cia 
i w godzinach rozpaczy. Kiedy Jan Pawe  II 
odszed  do domu Ojca wiat  p aka , ale nie 
by y to zy smutku. Ogromne rzesze ludzi 
wiata jednomy lnie czu y prawd  i nadziej ,
e w niebie maj  swojego przyjaciela! Sym-

pozjum zorganizowa  Wydzia  Pedagogiki 
i Nauk o Zdrowiu, jego moderatorem by
ks. prof. WSHE dr hab. Marian W osi ski. Ma-
teria y z sympozjum zosta y opublikowane 
przez wydawnictwo WSHE.

Dorota Wojciechowska

ks. prof. WSHE dr. hab. Mariana W osi skiego

Zaproszenie
Wyk ady ks. prof. WSHE dr. hab. Mariana W osi skiego 
• „Kultura bez narkotyków”, 26 lutego 2009 r. o godz. 10.00 w sali 10 Collegium 

Novum WSHE, ul. Okrzei 94 A
• „W a ciwe odczytywanie Biblii i jej wp yw na cz owieka”, 7 maja 2009 r. o godz. 

10.00 w Sali 10 Collegium Novum.

W dniu 2 kwietnia 2009 r. o godz. 10.00 w Auditorium Maximum im. Jana Paw a II przy 
ul. Piwnej 3 we W oc awku z inicjatywy Wydzia u Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu w  4. rocz-
nic mierci Jana Paw a II odb dzie si  sympozjum nt. „Wizja pedagogiczna Jana Paw a II 
dla wspó czesnej edukacji”. Moderator sympozjum  ks. prof. WSHE dr hab. M. W osi ski 
zapowiada udzia  prelegentów zagranicznych i publikacj  wydawnictwa WSHE.
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Podstaw  funkcjonowania kierunku studiów piel gniarstwo 
w WSHE we W oc awku jest: •Uchwa a nr 624/2003 Prezydium Pa -
stwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 pa dziernika 2003 r. doty-
cz ca pozytywnej opinii z o onego wniosku przez Wy sz  Szko
Humanistyczno-Ekonomiczn  we W oc awku o utworzenie kierunku 
piel gniarstwo; •Decyzja Ministra Zdrowia nr 3/II/2009 dotycz ca 
udzielenia akredytacji dla kierunku piel gniarstwo na okres 5 lat; 
•Uchwa a 536/2008 Pa stwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 
4 wrze nia 2008 r. dotycz ca udzielenia akredytacji dla kierunku 
piel gniarstwo na 5 lat.

Kszta cenie na kierunku piel gniarstwo realizowane jest w trybie 
stacjonarnym oraz niestacjonarnym (zaocznym).

Studia stacjonarne przeznaczone s  dla absolwentów szkó red-
nich, którzy nie posiadaj  przygotowania zawodowego. Nauka trwa 
3 lata (6 semestrów). Zaj cia teoretyczne odbywaj  si  w odpowied-
nio wyposa onych pracowniach i salach dydaktycznych uczelni. Pro-
gram kszta cenia praktycznego realizowany jest w wybranych przez 
uczelni  zak adach opieki zdrowotnej na terenie miasta W oc awka 
a tak e Lipna. W tym celu uczelnia nawi zuje odpowiednie umowy. 
Celem kszta cenia jest w szczególno ci:

•przygotowanie studentów do wiadczenia wysokiej jako ci opieki 
nad cz owiekiem zdrowym i chorym w jego miejscu zamieszkania 
i w instytucjach ochrony zdrowia,

•stymulowanie wszechstronnego rozwoju studentów, rozw  anie 
wra liwo ci na potrzeby drugiego cz owieka oraz przygotowanie ich 
do permanentnego doskonalenia si ,

•rozw  anie umiej tno ci analitycznego i krytycznego my lenia 
studentów dla podniesienia efektów opieki, 

•tworzenie atmosfery wspó dzia ania, dzielenia si  osi gni ciami, 
odpowiedzialno ci za jako  pracy zespo u i za podnoszenie rangi 
zawodu,

•przygotowanie studentów do prowadzenia bada  w piel gniar-
stwie celem wzbogacenia teorii i praktyki zawodowej.

Absolwent studiów zawodowych na kierunku piel gniarstwo 
uzyskuje tytu  licencjata piel gniarstwa i jest przygotowany do 
podj cia studiów drugiego stopnia. Posiada wiedz  z obszaru 
nauk medycznych oraz wiedz  szczegó ow  z zakresu piel gniar-
stwa. Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu 
a tak e do pracy w publicznych i niepublicznych zak adach opieki 
zdrowotnej.

Studia niestacjonarne (pomostowe) adresowane s  do osób 
posiadaj cych dyplom piel gniarki b d  piel gniarza oraz prawo 
wykonywania tego zawodu. 

G ównym celem kszta cenia piel gniarek jest podniesienie ich 
kompetencji zawodowych oraz uzyskanie tytu u licencjata piel gniar-
stwa. Uzyskane kwalifi kacje i dyplom s  uznawane we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. 

Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 
2004 r. czas kszta cenia na studiach zawodowych jest uwarunkowany 
rodzajem uko czonej szko y medycznej i nie mo e by  krótszy ni :

a) cztery semestry (1633 godz.) — dla absolwentów pi ciolet-
nich lice ów medycznych, którzy rozpocz li nauk  w roku szkolnym 
1980/81 lub pó niej, 

b) pi  semestrów (3000 godz.) — dla absolwentów pi cioletnich 
liceów medycznych, którzy rozpocz li nauk  wcze niej ni  w roku 
szkolnym 1980/81, 

c) cztery semestry (2410 godz.) — dla absolwentów dwuletnich 
medycznych szkó  zawodowych, 

d) trzy semestry (1984 godz.) — dla absolwentów dwuipó letnich 
medycznych szkó  zawodowych, 

e) dwa semestry — dla absolwentów trzyletnich medycznych szkó
zawodowych.

Absolwent studiów niestacjonarnych (pomostowych) uzyskuje ty-
tu  licencjata piel gniarstwa i jest przygotowany do samodzielnego 
pe nienia roli zawodowej, poprzez zarz dzanie opiek  zdrowotn ,
a tak e wiadczenie opieki zdrowotnej. Posiada umiej tno ci zawo-
dowe pomagania jednostce, rodzinie i grupie spo ecznej w osi ganiu
i utrzymaniu pe ni mo liwo ci fi zycznych, spo ecznych i psychicznych 
w rodowisku nauczania, zamieszkania oraz pracy.

Dzia alno  naukowo-badawcza. Na kierunku studiów piel -
gniarstwo realizowane s  obecnie nast puj ce zadania o charakterze 
naukowo-badawczym: 

1. Jako ycia cz owieka w ró nym wieku i stanie zdrowia;
2. Zastosowanie teoretycznych podstaw opieki nad pacjentem 

w praktyce piel gniarskiej;
3. Efektywno  procesu kszta cenia studentów piel gniarskich 

studiów licencjackich.
Oczekujemy na opini  MNiSW dotycz c  uruchomienia studiów 

drugiego stopnia na kierunku piel gniarstwo.

Charakterystyka studiów licencjackich
piel gniarstwo

Podstaw  funkcjonowania kierunku jest Decyzja Ministra Zdrowia 
Nr 23/II/2007 dotycz ca udzielenia akredytacji na okres 3 lat.

Studia stacjonarne skierowane s  do osób nieposiadaj cych 
przygotowania zawodowego. Nauka trwa 3 lata (6 semestrów). Ab-
solwent uzyskuje tytu  licencjata po o nictwa i jest przygotowany do 
podj cia studiów drugiego stopnia. Zaj cia teoretyczne odbywaj
si  w odpowiednio wyposa onych pracowniach i salach dydaktycz-
nych uczelni. Program kszta cenia praktycznego realizowany jest 
w wybranych przez uczelni  zak adach opieki zdrowotnej. W tym 
celu uczelnia nawi zuje odpowiednie umowy. Celem kszta cenia jest 
w szczególno ci:

•przygotowanie studentów do wiadczenia wysokiej jako ci opieki 
nad kobiet  i jej rodzin , kobiet  ci arn , kobiet  rodz c  oraz po-
o nic  i noworodkiem w ich miejscu zamieszkania i w instytucjach 

ochrony zdrowia;
•stymulowanie wszechstronnego rozwoju studentów, rozw  anie 

wra liwo ci na potrzeby drugiego cz owieka oraz przygotowanie ich 
do permanentnego doskonalenia si ;

•rozw  anie umiej tno ci analitycznego i krytycznego my lenia 
studentów dla podniesienia efektów opieki;

•tworzenie atmosfery wspó dzia ania, dzielenia si  osi gni ciami, 
odpowiedzialno ci za jako  pracy zespo u i za podnoszenie rangi 
zawodu po o nej;

•przygotowanie studentów do prowadzenia bada  w po o nic-
twie celem wzbogacenia teorii i praktyki zawodowej. 

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego pe nienia roli 
zawodowej pos uguj c si  wiedz  z zakresu przedmiotów ogólnych, 
podstawowych i kierunkowych. Po uzyskaniu prawa wykonywania za-
wodu po o nej, mo e by  zatrudniony w publicznych i niepublicznych 
zak adach opieki zdrowotnej — w tym w lecznictwie zamkni tym oraz 
specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej. 

Studia niestacjonarne (pomostowe) przeznaczone s  dla osób, 
które uko czy y Medyczne Studium Zawodowe i posiadaj  dyplom 
po o nej oraz prawo wykonywania tego zawodu. Studia te przyczy-
niaj  si  tak e do zwi kszenia motywacji do dalszego podnoszenia 
poziomu kompetencji zawodowych. Uzyskany dyplom jest automa-
tycznie uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie 
z § 2 pkt. 2 Rozporz dzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. 
dotycz cego warunków prowadzenia studiów dla piel gniarek i po-

po o nictwo
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Polakom nazwa Santander nie jest obca. 
Jednak e w pierwszej kolejno ci nasuwa sko-
jarzenie z nazw  banku, a nie nazw  miasta 
le cego na pó nocnym wybrze u Hiszpanii 
w regionie Cantabria. Zbie no  tych nazw 
nie jest przypadkowa. W roku 2004, kiedy 
Polska wst powa a do struktur Unii Europej-
skiej, wi kszo  regionów Hiszpanii mo na 
by o uzna  za bardziej rozwini te ni  regiony 
w Polsce. Hiszpa skie do wiadczenia w za-
kresie pozyskiwania i wykorzystania rodków 
z bud etu Unii Europejskiej wielokrotnie sta-
nowi y punkt odniesienia dla budowy strate-
gii dzia a  w tym zakresie w Polsce. 

Wyjazd w ramach programu Socrates/
Erasmus do Santander w celu prowadze-
nia zaj  na Universidad de Cantabria by
szans  na „zweryfi kowanie” statystycznego 
obrazu dystansu rozwojowego, jaki dzieli 
województwo kujawsko-pomorskie i region 
Cantabria, a tak e co wa niejsze, spotkanie 
z hiszpa skimi studentami. Zaj cia na temat 
drogi transformacji, jak  przesz a polska go-
spodarka od systemu centralnego planowania 
do gospodarki opartej o mechanizm rynkowy 
spotka y si  ze znacznym zainteresowaniem 
studentów. Ukazanie procesu t umienia hiper-
infl acji, która wyst pi a w Polsce na pocz t-
ku lat dziewi dziesi tych, przy jednoczesnej 
budowie systemu bankowego oraz rynku ka-
pita owego, stanowi o podstaw  do dyskusji 
o przyst pieniu Polski do strefy euro. Dru-
gim w tkiem poruszonym na zaj ciach by
problem bezrobocia. Nierozwi zany do dzi
problem, który tak e pojawi  si  na pocz tku 
lat dziewi dziesi tych, by  kanw  do rozmo-
wy na temat nowego zjawiska — emigracji. 
Nale y przypomnie , e Hiszpania otworzy a
swój rynek pracy dla Polaków i sta a si  jed-
nym z g ównych kierunków emigracji wielu 
m odych pracowników. Ze strony hiszpa -
skich studentów postawione zosta o pyta-
nie, jakie dzia ania podejmowane s  w celu 
zach cenia tych pracowników do powrotu. 
Rozwi zaniem tego zadania jest budowa „po-
trójnej helisy”, tj. cis ej wspó pracy pomi dzy 
rodowiskiem przedsi biorców, rodowiskiem 

naukowców i rodowiskiem administracji sa-
morz dowej w celu budowy w granicach 
regionu wysoce konkurencyjnej gospodarki 
opartej na wiedzy. Intensywne wykorzystanie 
szansy, jak  jest fi nansowanie innowacyjnych 
przedsi wzi  z funduszy Unii Europejskiej dla 
rozwi zania postawionego powy ej zadania, 
to jedyna droga dla wype nienia luki w pozio-
mie rozwoju gospodarczego, jaka wyst puje 
pomi dzy dwoma krajami le cymi na prze-
ciwleg ych kra cach Europy. 

Anna Jolanta Strzelecka

Zaj cia w uczelni 
partnerskiej
w Santander

Wy sza Szko a Humanistyczno-Ekonomiczna jako jedyna 
uczelnia z W oc awka otrzyma a nagrod  „Grand Prix” za 
ciekaw  ofert  edukacyjn  i profesjonaln  jej prezentacj .
Wyró nienie przyznano podczas odbywaj cych si  w Byd-
goszczy (10–11 lutego br.) Targów Edukacji i Pracy „Start 
2009”. Jest to cykliczna impreza, w której udzia  w tym 
roku wzi o ponad 50 podmiotów kszta c cych, tak e na 
poziomie studiów wy szych.

Tysi ce uczniów ze szkó  ponadgimnazjalnych zwiedza-
o stoiska wystawców. Warto podkre li , e swoj  ofert

przedstawia y tak e uczelnie spoza województwa kujaw-
sko-pomorskiego. Zespó  promocyjny WSHE wraz ze studentami prezentowa  ofert  studiów 
oraz warunki kszta cenia pod k tem nast pnego roku akademickiego.

WSHE we W oc awku jest najstarsz  uczelni  niepubliczn  w województwie ku jawsko-po-
morskim. W przysz ym roku obchodzi  b dzie 15 lat dzia alno ci edukacyjnej. Nale y do 
najwi kszych szkó  wy szych tego sektora kszta cenia w regionie. W rankingach uczelni 
wy szych utrzymuje rol  lidera uczelni niepublicznych naszego województwa.

Wy sza Szko a Humanistyczno-Ekonomiczna we W oc awku otrzyma a akredytacj  na 
piel gniarstwie, które kszta ci studentów ju  od 2003 r. Decyzj  Ministra Zdrowia nr 3/
II/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r. kierunek ten otrzyma  akredytacj  a  na 5 lat! Jest to ju
druga akredytacja przyznana przez Krajow  Rad  Akredytacyjn  Szkolnictwa Medycznego 
a trzecia, je li wliczymy w to pozytywn  ocen  wydan  przez Pa stwow  Komisj  Akredy-
tacyjn  w ubieg ym roku.

Jeste my jedyn  uczelni  niepubliczn  w gronie uczelni niemedycznych w Polsce tak 
wysoko ocenion  przez KRASM. Przyznanie akredytacji na tyle lat, to dowód uznania dla 
jako ci kszta cenia na kierunku.

Piel gniarstwo w WSHE utworzone zosta o na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 4 listopada 2003 r. i posiada ju  liczne grono absolwentów. Oferuje studia 
I stopnia (licencjackie) prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia nie-
stacjonarne to tzw. studia pomostowe adresowane do aktywnych zawodowo piel gniarek 
i piel gniarzy. Na piel gniarstwie realizowany by  projekt UE pn. „Kszta cenie ustawiczne 
piel gniarek gwarantem jako ci wiadcze  zdrowotnych”. Kierunek znajduje si  w strukturze 
Wydzia u Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSHE.

 Sukces piel gniarstwa!

Kolejne GRAND PRIX

o nych, czas kszta cenia na studiach zawodowych nie mo e by  krótszy ni  dwa semestry 
(1086 godz.) — dla absolwentów dwuipó letnich medycznych szkó  zawodowych.

Absolwent studiów posiada umiej tno ci pos ugiwania si  wiedz  z zakresu przedmiotów 
podstawowych i kierunkowych oraz umiej tno ci: • wiadczenia zindywidualizowanej opieki 
z uwzgl dnieniem przyj tych teorii i koncepcji opieki, •organizowania i nadzorowania opieki 
po o niczej w oparciu o zasady procesu piel gnowania, •wspó pracy z cz onkami zespo u
w zakresie doskonalenia jako ci opieki, •prowadzenia edukacji zdrowotnej, •wdra ania do 
praktyki nowych metod, technik i rozwi za  organizacyjnych, •wyznaczania obszarów do 
podejmowania bada  naukowych i uczestniczenia w tych badaniach.

Absolwent mo e by  zatrudniony w publicznych i niepublicznych zak adach opieki zdro-
wotnej — w tym w lecznictwie zamkni tym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podsta-
wowej opiece zdrowotnej.

Dzia alno  naukowo-badawcza. Poza prac  dydaktyczn  i organizacyjn , na kierunku 
studiów po o nictwo realizowane s  zadania o charakterze naukowo-badawczym. 

Zasadniczymi kierunkami pracy naukowej s : jako ycia kobiety w ró nym wieku i stanie 
zdrowia, zastosowanie teoretycznych podstaw opieki nad kobiet  i jej dzieckiem w prak-
tyce po o niczej oraz efektywno  procesu kszta cenia studentów po o niczych studiów 
licencjackich.

dr Wanda Stefa ska
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Od roku akademickiego 2007/2008 w ra-
mach dzia a  un  nego projektu LLP Erasmus 
w wymianie zagranicznej studentów i kadry 
mog  równie  uczestniczy  pracownicy ad-
ministracyjni uczelni wy szych. Postanowi am 
skorzysta  z tej szansy i zg osi am ch  wyjaz-
du. Ze wzgl du na zainteresowania, sympati
do j zyka rosyjskiego i wschodniej kultury wy-
bór pad  na otw  i School of Business Admi-
nistration Turiba w Rydze. 

 Ryga to malowniczo po o one miasto 
nad rzek  D win  w pobli u wybrze a Ba -
tyku. Tylko oko o 45 procent mieszka ców 
stanowi otysze. Prawie tyle samo jest Ro-
sjan, reszta to m.in. Ukrai cy, Bia orusini, 
Polacy. 

 Turiba jest jedn  z wa niejszych uczel-
ni wy szych na otwie. Powsta a w 1993 r. 
i obecnie kszta ci siedem tysi cy studentów. 
Ma cztery wydzia y, na których oferuje trzy-
na cie kierunków studiów. Jednostk , do 
której trafi am by  Dzia  Promocji. Tworzy go 

osiem m odych osób. Jedna z nich — Liga 
by a moim przewodnikiem po campusie, 
zwiedzi am rektorat, sale wyk adowe, bi-
bliotek  i akademik. Po spotkaniach i roz-
mowach okaza o si , e cz sto borykamy 
si  z takimi samymi problemami i realizu-
jemy bardzo podobne przedsi wzi cia, jak 
np. Dni Otwarte. Istotn  ró nic  natomiast 
dostrzeg am w strukturze dzia u oraz po-
dziale zada , np. jedna z osób zajmuje si
prowadzeniem odr bnej ksi gowo ci dzia u.
Mia am te  mo liwo  pozna  pracowników 
Dzia u Wspó pracy z Zagranic  oraz uczest-
niczy  w konferencji naukowej. 

 Liga pokaza a mi Ryg  oczami mieszka -
ca. Kiedy z wie y widokowej lutera skiego 
ko cio a w. Piotra podziwia am panora-
m  stolicy, opowiada a o poszczególnych 
dzielnicach, miejscach które warto odwie-
dzi , osobliwo ciach miasta, np. zegarze 
Laima — charakterystycznym punkcie spo-
tka  m odych ludzi (co  na wzór toru skiego 
pomnika Kopernika). Wreszcie o tym gdzie 
warto wybra  si  na zakupy.

 Ryga uderzy a mnie kontrastami. S  tam 
luksusowe samochody i ekskluzywne skle-
py w centrum, a tu  obok ebrz ce staruszki 
i zdewastowane budynki. Miasto ciekawe i in-
tryguj ce. Najwi ksz  atrakcj  jest starówka 
z masywnymi mieszcza skimi kamienicami. 
Jest ona wpisana na List wiatowego Dzie-

dzictwa UNESCO. Du o w skich i urokliwych 
uliczek zach ca do spacerów w ród gotyc-
kich i secesyjnych budynków oraz ko cio ów 
z charakterystycznymi strzelistymi wie ami. 
Ryga to jeden z g ównych o rodków secesji 
w Europie, szczególne wra enie robi  du e
kompleksy architektury secesyjnej, jak np. 
Dom Dziurek od Klucza czy Dom pod Ma-
skami i Pawiem. 

 Je li kto  lubi potrawy mleczne i zbo owe 
to kuchnia otewska spe ni jego oczekiwania. 
Chocia  daj  si  te  zauwa y  silne wp ywy 
rosyjskie. W ka dej restauracji dosta  mo na
soljank . Wiele jest te  barów z pierogami 
i nale nikami. Mnie szczególnie smakowa y
pielmieni — ma e piero ki z ró nego rodza-
ju nadzieniem, obowi zkowo polane g st
mietan .

 Wyjazd taki daje bardzo wiele korzy ci, 
stwarza szans  zdobycia nowych do wiad-
cze  i poznania sposobu funkcjonowania 
zagranicznej uczelni wy szej. Stanowi te
atrakcj  turystyczn , a poprzez spotkania 
z mieszka cami przybli a walory miasta. 
Daje okazj  dialogu mi dzykulturowego 
i otwarcia na innych ludzi. Warto wi c sko-
rzysta  z mo liwo ci, jakie oferuj  mi dzyna-
rodowe wymiany. Jest to prze ycie, którego 
na pewno nigdy si  nie zapomni. 

 Ilona Wili ska

Wizyta w uczelni na otwie
                               refl eksje z pobytu w Rydze

Panorama Rygi
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yjemy w czasach radykalnych zmian za-
chodz cych niemal w ka dej dziedzinie na-
szego ycia. Wymuszaj  one przeobra enia 
procesu edukacji m odego pokolenia, które 
powinno by  otwarte na zmiany i umie  kre-
owa  rzeczywisto  zgodnie z za o eniami 
zrównowa onego rozwoju. St d obserwuje 
si  obecnie coraz wi ksze zainteresowa-
nie zagadnieniami dotycz cymi twórczo ci 
i mo liwo ci intelektualnych cz owieka.

Wychodz c naprzeciw tym potrzebom 
Wydzia  Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSHE 
we W oc awku, Kujawsko-Pomorskie Cen-
trum Edukacji Nauczycieli we W oc awku oraz 
Kuratorium O wiaty w Bydgoszczy Delegatu-
ra we W oc awku przygotowali regionaln
konferencj  naukowo-metodyczn  pt. „Roz-
w  anie uzdolnie  matematyczno-przyrodni-
czych ucznia zadaniem wspó czesnej szko y”, 
która odby a si  17 kwietnia 2008 r.

Celem konferencji by a promocja i upo-
wszechnianie nauk matematyczno-przyrod-

niczych w regionie. Organizatorzy próbowali 
równie  zainicjowa  nowy wizerunek szko y, 
dbaj cej o podmiotowo  ka dego ucznia, 
posiadaj cej ciekaw  ofert  zaj  skierowan
do ucznia zdolnego. Na konferencji go cili dy-
rektorzy wszystkich typów szkó , nauczyciele, 
przedstawiciele Kuratorium O wiaty, organów 
prowadz cych szko y oraz studenci. 

Go cie zostali powitani przez dr. Maria-
na Urba skiego prorektora Wy szej Szko y
Humanistyczno-Ekonomicznej we W oc aw-
ku. Referat wprowadzaj cy w problematyk
konferencji pt. „Ucze  zdolny a kompetencje 
nauczyciela” wyg osi a dr Tamara Kozikow-
ska — nauczyciel konsultant Kujawsko-Po-
morskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we 
W oc awku. Przedstawiciel Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie doc. dr hab. Micha  Fede-
rowicz wyg osi  wyk ad pt. „Wykorzystanie 
wyników PISA w praktyce szkolnej”. W kon-
tek cie prezentowanych wyników zasygna-
lizowa  potrzeb  zmian w polskim systemie 

kszta cenia dzieci i m odzie y. Nieco odmien-
n  koncepcj  przemian w naszej o wiacie za-
prezentowa  prof. dr hab. Grzegorz Karwasz 
(UMK Toru ) podkre laj c niewydolno
polskiego systemu kszta cenia po reformie. 
Zach ca  licznie zgromadzonych nauczycieli 
do innego spojrzenia na proces nauczania 
i uczenia si . Ucze  powinien odkrywa  ota-
czaj cy go wiat wykorzystuj c dost pn
technologi . W wyk adzie pt. „Metody pracy 
z uczniem zdolnym: liceum ogólnokszta c ce
czy liceum rankingowe?” przedstawi  szereg 
bardzo ciekawych propozycji nowatorskich 
rozwi za  metodycznych w zakresie na-
uczania przedmiotów matematyczno-przy-
rodniczych. Pokazy eksperymentów che-
micznych z wykorzystaniem technologii ICT 
zaprezentowa a mgr Agnieszka Dyszczy ska, 
nauczycielka Zespó  Szkó  Elektrycznych we 
W oc awku.

Rozw  anie uzdolnie
matematyczno-przyrodniczych ucznia
zadaniem wspó czesnej szko y

doko czenie na str. 14
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W programie konferencji by y te  przy-
k ady dobrej praktyki. Interesuj cy referat 
wyg osi a mgr Irena Pod ucka — dyrektor 
I Li ceum Ogólnokszta c cego im. Ziemi Ku-
jawskiej we W oc awku, w którym doko-
na a prezentacji osi gni  i metod pracy 
z uczniem zdolnym w zakresie przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych. Ka dego 
roku uczniowie tego liceum odnosz  wiele 
sukcesów w konkursach i olimpiadach na 
szczeblu krajowym i mi dzynarodowym. Jest 
to efekt szeregu innowacyjnych rozwi za
podejmowanych przez nauczycieli tej placów-
ki. Rozlu nienie systemu klasowo-lekcyjnego 
w celu indywidualizacji procesu nauczania, 
powo anie opiekunów konkursów i olimpiad 
przedmiotowych oraz szkolnego koordyna-
tora, zaj cia w Klubie Promocji Talentów dla 
gimnazjalistów z W oc awka i rejonu, nad 
którymi bezpo redni  opiek  merytorycz-
n  sprawuj  uczniowie LZK (asystenci) oraz 
sesje popularno-naukowe, warsztaty, semi-
naria wpisane w plan pracy szko y, to tylko 
niektóre przedsi wzi cia realizowane w LZK 
i procentuj ce licznymi sukcesami.

Praca z uczniem zdolnym jest niezwykle 
trudnym wyzwaniem dla nauczyciela, st d
konieczne jest wsparcie ze strony poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, organu nad-
zoru oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 
Uczestnicy konferencji zostali zapoznani przez 
dr. Tomasza Borowiaka — dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej we W oc aw-
ku z ofert  us ug tej placówki w zakresie pra-
cy z uczniem zdolnym. Natomiast dr Lena 
Tkaczyk przedstawi a program doskonalenia 

nauczycieli w tym zakresie pt. „Nauczyciel 
w procesie wspierania uzdolnie  uczniów” 
realizowany od 2006 r. przez Kujawsko-Po-
morskie Centrum Edukacji Nauczycieli we 
W oc awku.

Z ogromnym zainteresowaniem spotka o
si  wyst pienie mgr Gra yny Troszy skiej wi-
zytatora w oc awskiej delegatury Kuratorium 
O wiaty w Bydgoszczy na temat „Wst pne 
wyniki bada  w zakresie stosowanych metod 
pracy z uczniem zdolnym w szkole”. Podsu-
mowania konferencji w postaci sformu o-
wania wniosków z obrad dokona a dr Lena 
Tkaczyk — adiunkt Wydzia u Pedagogiki 
i Nauk o Zdrowiu.

Wnioski:
• Wyniki mi dzynarodowego programu 

badawczego PISA (Programme for Interna-
tional Student Assassment) prowadzonego 
przez organizacj  30 najbogatszych krajów 
wiata, w tym Polsk , wskazuj , e polska 

szko a nie najlepiej rozw  a bardziej z o one 
umiej tno ci w ród ogó u uczniów i przez 
to niezbyt skutecznie wy awia zdolnych 
uczniów.

• Konieczne jest promowanie skutecz-
nych rozwi za  w pracy z uczniem zdolnym 
w regionie. Istotnym elementem rozwoju 
ucznia zdolnego s  kó ka zainteresowa ,
w szczególno ci o charakterze laboratoryj-
nym. Dobrze sprawdzaj  si  szkolne systemy 
wspierania uzdolnie , czyli rozwi zania or-
ganizacyjne odpowiednie do potrzeb i mo li-
wo ci uczniów zdolnych danej szko y.

• Ka dy ucze  ma pewien potencja
twórczy, zdolno ci, talent, który trzeba od-
kry  w por , wzmacnia  i rozw  a . Istotn
rol  w tym procesie odgrywa kompetentny 

W ostatnich latach WSHE przyjmuje do 
grona studentów coraz wi ksz  liczb  osób 
niepe nosprawnych (jako jedna z niewielu 
w Polsce mo e poszczyci  si  tak du ym 
procentem studentów niepe nosprawnych). 
W czerwcu na Radzie Wydzia u Pedagogi-
ki i Nauk o Zdrowiu podj to decyzj  o po-
trzebie opracowania d ugofalowej strategii 
wsparcia studentów niepe nosprawnych na 
kierunku pedagogika. 

W zwi zku z tym dwie przedstawicielki 
uczelni Ewa Murszewska i Katarzyna Marsza-
ek wzi y udzia  w szkoleniu pt. „Zwi ksze-

nie dost pno ci uczelni wy szych dla osób 
niepe nosprawnych” przeprowadzonym 
przez Fundacj  Instytutu Rozwoju Regional-

Strategia wspierania
studentów niepe nosprawnych
na kierunku pedagogika

nauczyciel, który nie mo e ogranicza  si
jedynie do uczenia ex cathedra. Jego zada-
niem jest anga owanie emocji, inspirowanie 
wyobra ni, formowanie postaw twórczych, 
premiowanie samodzielno ci, prowokowa-
nie do konstruktywnego my lenia i dzia ania. 
Tylko takie dzia ania doprowadz  do pe ne-
go rozwoju osobowo ci m odego cz owie-
ka. Jednak nauczyciel nie mo e podejmowa
tych dzia a  w osamotnieniu, w procesie 
tym konieczna jest wspó praca z rodzicami 
ucznia. 

• Szko a, niezale nie od list rankingo-
wych, musi zachowa  swój ogólnokulturo-
wy charakter. Mog aby by  placówk  kultu-
rotwórcz  wzorem liceów w oskich, które 
wydaj  w asne roczniki naukowe, prowa-
dz  muzea naukowe i obserwatoria astro-
nomiczne, organizuj  wystawy i wyk ady 
popularnonaukowe, stanowi  samodzielne 
podmioty programów europejskich. 

• Postuluje si  konieczno  odej cia od 
tak popularnych w Polsce list rankingowych 
szkó . Ich brak nie jest mod , ale odzwiercie-
dla wspó cze nie europejsk  koncepcj  rów-
no ci szans, w czym odpowiada okre lonej 
hierarchii warto ci i okre lonym strukturom 
organizacyjnym spo ecze stwa.

• W procesie diagnozowania i kszta ce-
nia uzdolnie  szko a winna by  wspierana 
przez poradnie psychologiczno-pedago-
giczne, placówki doskonalenia nauczycieli, 
szko y wy sze, organy prowadz ce i organy 
nadzoru. Wa ne, aby dzia ania wszystkich 
tych podmiotów mia y charakter spójny 
i systemowy.

dr Lena Tkaczyk

nego na zlecenie Fundacji „Fundusz Wspó -
pracy” w ramach projektu uzupe niaj cego 
PIW EQUAL „Upowszechnianie rezultatów 
PIW EQUAL wspieraj cych kszta cenie przez 
ca e ycie”. 

Szkolenie odby o si  w Ciechocinku 17–18 
czerwca 2008 r. i obejmowa o nast puj ce 
zagadnienia: profi le osób niepe nospraw-
nych; udzielanie praktycznej pomocy osobom 
niepe nosprawnym w yciu codziennym; rola 
osobistego asystenta osoby niepe nospraw-
nej; prawne aspekty funkcjonowania osób 
niepe nosprawnych; pozyskiwanie celowych 
rodków un  nych; dostosowanie techniczne 

i organizacyjne uczelni; informacja dost p-
na — adaptacja materia ów informacyjnych 

dla potrzeb osoby niepe nosprawnej; per-
spektywy edukacyjne — podnoszenie kwa-
lifi kacji zawodowych osób z dysfunkcjami.

Po szkoleniu ustalono kolejne etapy budo-
wania d ugofalowej strategii wspierania stu-
dentów niepe nosprawnych WSHE: • czer-
wiec 2008 r. wst pna ewaluacja (rozmowy ze 
studentami i osobami prowadz cymi zaj cia) 
nt. studiowania osób niepe nosprawnych 
na kierunku pedagogika, • lipiec/sierpie
2008 r. zmiany techniczne i organizacyjne 
uczelni — na podstawie ewaluacji, • wrze-
sie  2008 r. przekazanie projektu strategii 
nowym w adzom WSHE.

Katarzyna Marsza ek

doko czenie ze str. 13
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Wydzia  Nauk Spo ecznych i Technicznych 
jesieni  2007 r. i wiosn  2008 r. zorganizowa
i przeprowadzi  cykl wyk adów otwartych dla 
uczniów szkó  ponadgimnazjalnych, których 
tematyka by a ci le zwi zana z rosn cym 
znaczeniem spo ecze stwa informacyjnego 
i komunikacji elektronicznej w zjednoczonej 
Europie. Dla stworzenia konkurencyjnej go-
spodarki niezb dny jest proces skutecznej 
informatyzacji (Strategia Lizbo ska), który:
upowszechni Internet, stworzy warto ciowe
oferty us ug i tre ci udost pniane w Inter-
necie, wypracuje odpowiednie mechanizmy 
racjonalnego i optymalnego wykorzystania 
sieci.

Pierwszemu obszarowi informatyzacji po-
wi cony zosta  wyk ad prof. dr. hab. Piotra 

Gajewskiego pt. „Technologie szerokopa-
smowe w teleinformatyce”, w którym omó-
wi  technologie szerokopasmowe, pozwala-
j ce na tworzenie dogodnych warunków dla 
powszechnego, taniego i bezpiecznego do-
st pu do Internetu spo ecze stwu i przedsi -
biorstwom. Wyk adowca uzasadni , e dost p
szerokopasmowy to nie tylko proste, tanie 
i szybkie po czenie z Internetem, to przede 
wszystkim jako ciowa zmiana korzystania 
z tre ci i us ug znajduj cych si  w Internecie. 
Uzupe nieniem tego tematu by o wyst pienie 
Macieja Jab o skiego, studenta III roku infor-
matyki, który przedstawi  w asn  koncepcj
informatyzacji miasta i gminy Sk pe, opisuj c
j  w swojej pracy dyplomowej.

Drugim obszarem informatyzacji zaj  si
dr Witold Bartkiewicz, który w lutym br. prze-
prowadzi  wyk ad otwarty pt. „Tworzenie 
dynamicznych stron WWW” dla studentów 
i uczniów szkó  ponadgimnazjalnych. Wyk ad
po wi cony by  nowym technologiom, ASP.
NET + SOL Server, s u cym do tworzenia 
dynamicznych stron WWW. Uzupe nieniem 
tre ci wyk adu by a prezentacja aplikacji dy-
namicznych przez Marcina Komorowskiego, 
studenta III roku informatyki, wykonanych 
przez niego w rodowisku JAVA.

dr Henryk St pie
 mgr in . Stanis aw Wszelak

Ka dego dnia na wiecie prawie 4400 
dzieci w wieku 12–17 lat zaczyna pali  pa-
pierosy. Ka dy z nas zapewne zadaje sobie 
pytanie dlaczego to robi ? Czasem jest to 
ciekawo , czasem ch  zrobienia czego  za-
bronionego. Niektórym wydaje si , e pale-
nie oznacza doros o . Kiedy po raz pierwszy 
si ga si  po papierosa, zw aszcza w m odym 
wieku, palenie wydaje si  „obrzydliwe”. Dym 
gryzie w gard o, pojawia si  kaszel, a z ust 
wydostaje si  nieprzyjemny zapach. Niektó-
rzy przy pierwszym papierosie maj  nawet 
problemy z o dkiem. W taki sposób nasze 
p uca próbuj  si  broni . Nasz organizm 
jest naprawd  m dry, rozpoznaje, e jest to 
trucizna, e jest zatruwany. Papierosy robi 
si  z li ci tytoniu przetwarzanych najlepiej 
w opalanych drewnem piecach, zu ywaj -
cych drewno wycinane z milionów hektarów 
lasu. Nast pnie dodaje si  ró ne chemikalia, 
w tym „poprawiaj ce” zapach i smak. Dym 
z tak spreparowanego tytoniu zawiera 4000 
ró nych substancji chemicznych, setki z nich 
s  truj ce, co najmniej 40 ma dzia anie rako-
twórcze, inne powoduj  uzale nienie. 

Palenie wywo uje miertelne choroby, 
takie jak nowotwory, choroby uk adu od-
dechowego, choroby uk adu kr enia, cho-
roby uk adu trawienia. Chorobami prawie 
wy cznie wyst puj cymi u palaczy jest rak 
p uc oraz Przewlek a Obturacyjna Choroba 
P uc (POCHP). Wynika to z tego, e yjemy 
znacznie d u ej, a p uca palacza starzej  si
dwukrotnie szybciej ni  p uca osoby, która 
nie pali. P uca osoby niepal cej pozwalaj  na 
dobre funkcjonowanie przez 120 lat. Nato-
miast u palacza sprawno  uk adu oddecho-
wego ko czy si  mniej wi cej oko o 50–60 
roku ycia. Pó niej ju  dochodzi do skrajnej 
niewydolno ci oddechowej i zazwyczaj do 
zgonu1. Ka dego roku palenie zab  a oko o
5 mln ludzi na wiecie. Ich trumny, ustawio-
ne jedna obok drugiej, utworzy yby odci-
nek równy drodze z Londynu do Bangkoku. 
Wi kszo  z tych osób zacz a pali  jako na-
stolatki przez co skracaj  sobie ycie rednio 
od 15 do 20 lat. Co siedem sekund na wiecie 
umiera cz owiek z powodu palenia2.

W zwi zku z tym, e problem palenia 
dotyczy osób pal cych i biernych palaczy, 
dotyka w szczególno ci m odego cz owie-
ka, Wy sza Szko a Humanistyczno-Ekono-
miczna w czy a si  aktywnie w akcj  pro-
muj c  niepalenie w ród m odzie y, b d c
wspó organizatorem obchodów wiatowego 
Dnia bez Tytoniu. Wydzia  Pedagogiki i Nauk 
o Zdrowiu WSHE we W oc awku wraz z Po-
wiatow  Stacj  Sanitarno-Epidemiologiczn
we W oc awku oraz Polskim Towarzystwem 

O wiaty Zdrowotnej Oddzia  Terenowy we 
W oc awku by  organizatorem konferencji 
szkoleniowej pod has em „M odo  wolna 
od papierosa”. Konferencja odby a si  w dniu 
30 maja 2008 r. w Collegium Minus WSHE 
we W oc awku.

W konferencji uczestniczyli dyrektorzy 
i nauczyciele szkó  gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych, piel gniarki, lekarze oraz 
m odzie  akademicka. 

Program konferencji obejmowa  omówie-
nie zada  edukacji zdrowotnej i promocji 
zdrowia w odniesieniu do sytuacji epide-
miologicznej w zakresie chorób cywiliza-
cyjnych we W oc awku i regionie. Problemy 
te w sposób bardzo ciekawy i wyczerpuj cy 
przedstawi  dr n. med. Wies aw Nowakow-
ski. Problem szkodliwo ci palenia dla zdro-
wia cz owieka oraz korzy ci p yn cych z nie-
palenia, jak i metody terapii antynikotynowej 
zaprezentowa a dr n. med. Gra yna Chojnac-
ka-Kowalewska. Za o enia samej kampanii 
spo ecznej „M odo  wolna od papierosa” 
skierowanej do szerokiego grona m odzie y
przedstawi a mgr Ewa Karbo ska.

Uczestnicy konferencji mogli dokona
bezp atnie pomiaru ci nienia t tniczego, 
pomiaru masy cia a i indeksu BMI. Wiele 
osób skorzysta o z porad dotycz cych nie-
palenia udzielanych przez specjalistów przy 
stanowisku edukacji zdrowotnej. Uczestnicy 
konferencji otrzymali materia y informacyj-
no-edukacyjne.

Trudno mówi  o pozytywnych stronach, 
poruszaj c tak powa ny problem, jakim jest 
palenie papierosów przez dzieci i m odzie .
W ostatnim czasie zauwa a si  niewielki spa-
dek tego zjawiska. Jednak nale y podkre li ,
e coraz cz ciej po papierosy si gaj  m ode 

dziewcz ta i kobiety. Procentowy udzia  ko-
biet w ród palaczy ro nie.

Promowanie niepalenia jest bardzo wa ne
dla m odego cz owieka i rodowiska natural-
nego, w którym yjemy, dlatego wspó orga-
nizatorzy zadeklarowali cykliczne spotkania 
skierowane ka dorazowo do innej grupy 
spo ecznej, promuj c w ten sposób mod
na niepalenie, ukazuj c jednocze nie szko-
dliwo  palenia. 

dr Barbara Moraczewska

M ODO  WOLNA
OD PAPIEROSA

Aktywno  promocyjna
informatyków

1 Informacje pochodz  z broszury wydanej przez Centrum 
Onkologii Instytut w Warszawie ul. Roentgena 5. Broszura 
informacyjna zosta a wydana ze rodków „Programu Prewencji 
Pierwotnej”.

2 Dane pochodz  z broszury informacyjnej wydanej przez 
Centrum Onkologii Instytut w Warszawie. Broszura informa-
cyjna zosta a wydana ze rodków „Programu ograniczania 
zdrowotnych nast pstw palenia tytoniu  Polsce”.
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12 marca 2008 r. WSHE we W oc awku 
by a gospodarzem i wspó organizatorem 
(wraz ze Stowarzyszeniem Kultury
Europejskiej) konferencji naukowej
„Edukacja spo ecze stwa XXI wieku”.
Jej podstawowym celem i oczekiwanym 
rezultatem by a próba odpowiedzi
na kluczowe dla edukacji spo ecze stwa
XXI wieku pytanie: Jakie zmiany nale y
wprowadzi  do edukacji i jakie idea y
trzeba w niej eksponowa ?

Otwieraj c obrady JM Rektor WSHE dr Woj-
ciech Gulin podkre li  wag  i znaczenie pod-
j tego przez organizatorów konferencji 
problemu, wskazuj c, e edukacja stanowi 
fundament rozwoju spo ecze stwa b d c
jednocze nie elementarn  odpowiedzi  na 
jego przysz e potrzeby. Tak e inicjatorka kon-
ferencji profesor Maria Szyszkowska dokonu-
j c wprowadzenia do obrad zwróci a uwag
s uchaczy na rol  edukacji spo ecze stwa 
w kontek cie wyzwa  XXI wieku. Wyrazi a
przy tym niepokój o obecny, obni aj cy si
poziom edukacji wszystkich szczebli, jak rów-
nie  tendencje do bezkrytycznego czerpania 
dla niej wzorów z zachodnioeuropejskich 
i pó nocnoameryka skich rozwi za .

W ramach obrad plenarnych wyk ady wy-
g osili: dr hab. Stanis aw Kunikowski („War-
to ci kulturowe w kszta towaniu wiado-
mo ci spo ecznej”), prof. dr hab. Kazimierz 
Wenta („Zmiany spo eczne i edukacja w XXI 

wieku”), prof. dr hab. Maria Szyszkowska 
(„Nowe idee w kszta towaniu wiadomo-
ci jednostek”) oraz prof. dr hab. Andrzej 

Ba andynowicz („Filozofi a probacji”). W ten 
sposób wyzwania stoj ce przed edukacj
spo ecze stwa w XXI wieku okre lone zo-
sta y z wykorzystaniem kategorii warto ci 
i ich wp ywu na wiadomo , zmian , jak 
równie  sytuacj  spo eczn  zilustrowan
fi lozofi  probacji. 

Dr hab. Stanis aw Kunikowski analizu-
j c tre  poj cia ‘warto ’ wed ug rozma-
itych uj , wskaza  ich rol  dla rozwa a
teoretycznych oraz rozwi za  badawczych 
w poszczególnych naukach i dyscyplinach. 
Podkre li , e to samo  kulturowa Europy 
wytyczona jest przez okre lone warto ci i ich 
hierarchi  przez co problematyka zada  sto-
j cych przed edukacj  naszego kr gu kul-
turowego zasadza si  w gruncie rzeczy na 
warto ciach. 

Wed ug prof. dr. hab. Kazimierza Wenty 
po danym, gdy  wynikaj cym z potrzeb 
cywilizacyjnych kierunkiem zmian w edu-
kacji jest orientacja na tre ci matematycz-
no-przyrodnicze i techniczne. Jednocze nie 
w ponowoczesnym wiecie konieczne okazu-
j  si  dzia ania na rzecz rozwoju osobowo-
ci, rozumianej jako zbiór cech kierunkowych 

i instrumentalnych, które powinny si  wzbo-
gaca  w procesie ustawicznego samouctwa. 
Podstawowym warunkiem dla powodzenia 
w realizacji tak zarysowanych celów jest do-

stosowanie si  i uczestnictwo ludzi w zmia-
nach spo ecznych. 

Wyk ad prof. dr hab. Marii Szyszkowskiej 
przyj ty zosta  ze szczególnym zainteresowa-
niem. G ównym postulatem prelegentki by o
uznanie za nadrz dny cel edukacji rozwój du-
chowy cz owieka, czyli zrównowa ony, har-
mon  ny rozwój intelektu, uczu  i wra liwo-
ci. Dzi ki niemu zorientowana holistycznie 

edukacja w XXI wieku mia aby s u y  nade 
wszystko zaszczepianiu tendencji do budo-
wania w sobie odwagi cywilnej, zdolno ci do 
uznawania równowa nych wiatopogl dów 
oraz warto ciopogl dów, rozw  ania empatii, 
co w konsekwencji pozwoli oby na wyparcie 
przez tolerancj  fanatyzmów i fundamenta-
lizmów. Za punkt wyj ciowy do osi gni cia 
tak okre lonego celu profesor Szyszkowska 
uzna a odej cie od „urz dowych autoryte-
tów”, które „zniewalaj  umys y”. Natomiast 
jako alternatyw  dla globalizacyjnego ujed-
nolicania zaproponowa a eksponowanie wie-
lowymiarowego i ró norodnego charakteru 
naszej epoki w oparciu o wy sze warto ci 
i idea y. 

Postuluj c reform  systemu my lenia, co 
oznacza uporz dkowanie wiata wed ug war-
to ci oraz dostrzeganie szans rozwojowych 
tkwi cych w osobach, a nie instytucjach 
prof. dr hab. Andrzej Ba andynowicz wskaza
na braki w polityce kryminologicznej. W tym 
wietle wizja i misja edukacji w XXI wieku 

zasadza si  na równowadze i równowa no ci 

Sprawozdanie z  konferencj i 

Edukacja spo ecze stwa 

Go cie i prelegenci konferencji.
W pierwszym rz dzie od lewej:
dr in . Edward Czubakowski 
(prezes WTN), mgr in . arch. 
Bogus aw Stroszejn (kanclerz 
WSHE), mgr Ryszard Machnowski 
(naczelnik Wydzia u O wiaty , 
Sportu i Turystyki UM W oc a-
wek), mgr Arkadiusz Horonziak
(wiceprezydent W oc awka),
dr Adam Wróbel,
mgr Katarzyna Marsza ek
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pa stwa i spo ecze stwa. Owa równowa -
no  na nowo defi niuje i wzmacnia znacze-
nie spo ecze stwa obywatelskiego, a wi c
spo ecze stwa opartego na dialogu, którego 
istnienie warunkuje dekoncentracja w adzy 
oraz poczucie wspó odpowiedzialno ci.

Po przerwie obrady skupi y si  w trzech 
sekcjach. W ramach „sekcji aksjologicznej”, 
której przewodnictwo obj  dr hab. Stanis aw 
Kunikowski, referaty wyg osili: dr Ka rolina 
Kaszli ska („Edukacja obywa telska”), mgr Ja-
ros aw Pu anecki (Personalizm w edukacji”), 
prezes Stowarzyszenia Kultury Europejskiej 
Eugeniusz Kabatc („Tajni obywatele Europy”), 
sekretarz generalny Racji Polskiej Lewicy Jan 
Bara ski („Edukacja polityczna”), oraz dr Do-
rota Mueller („Kilka uwag o rozwoju systemu 
edukacji w Austrii i w Polsce”).

Dr Karolina Kaszli ska wskaza a na szcze-
gólny wymiar edukacji obywatelskiej w kon-
tek cie wyzwa  spo ecznych w XXI wieku. 
B d c silnie uwarunkowana kontekstem 
historycznym stanowi ona odpowied  na 
pytanie o drogi budowania spo ecze stwa 
obywatelskiego. Jednocze nie defi niuj c i re-
alizuj c j  nale y uwzgl dni  trzy wymiary 
obywatelsko ci: lokalny, narodowo-pa stwo-
wy i globalny.

Mgr Jaros aw Pu anecki dokona  rea-
sumpcji podstawowych za o e  personali-
zmu oraz przedstawi  obraz jego percepcji 
na gruncie edukacji. W wietle omawianego 
nurtu zaprezentowa  cechy osoby, uznaj c

za jeden z najistotniejszych fakt, i  w sferze 
relacji interpersonalnych nie ma procesów 
nieodwracalnych. 

W toku barwnej, wielow tkowej opowie ci 
prezes Eugeniusz Kabatc zapozna  s uchaczy 
z ideowymi za o eniami dzia alno ci Stowa-
rzyszenia Kultury Europejskiej. Jego referat 
sta  si  tak e okazj  do wskazania problemów 
dotycz cych obywatelsko ci w kontek cie glo-
balizmu, jak równie  przypomnienia postaci 
Ryszarda Kapu ci skiego.

Sekretarz generalny RPL Jan Bara ski po-
stawi  kluczowe, z punktu widzenia rozwoju 
spo ecze stwa obywatelskiego, pytanie o to 
czy i komu potrzebny jest ten rodzaj eduka-
cji? Udowodni , e nie le y ona w interesie 
osób sprawuj cych w adz , lecz stanowi wa-
runek konieczny funkcjonowania i rozwoju 
spo ecze stwa obywatelskiego.

Obrady sekcji aksjologicznej zamkn o
wyst pienie dr Doroty Mueller wskazuj ce na 
historyczne uwarunkowania wykorzystywa-
nych w Polsce i Austrii rozwi za  w dziedzinie 
edukacji. Sta o si  ono jednocze nie bezpo-
rednim przyczynkiem do dyskusji na temat 

europejskiego kontekstu dla polskiej edukacji, 
rozwoju polskiego spo ecze stwa oraz kszta -
towania si  relacji w adza–obywatel. 

Sekcja „cz owiek a rodowisko”, której 
obradom przewodzi  prof. dr hab. Andrzej 
Gizi ski, mia a najbardziej interdyscyplinar-
ny charakter. Jako pierwszy wyst pi  sam 
przewodnicz cy („Ochrona rodowiska — 

wietlane perspektywy i ponura rzeczywi-
sto ”), nast pnie referaty wyg osili: lek. 
med. Lechos aw Budzy ski („Kszta cenie 
personelu medycznego”), dr Adam Wróbel 
(„O walorach edukacji regionalnej”), mgr 
Marcin Kochanowski („Wychowawczy cha-
rakter sportu”).

Analizuj c dzia ania ekologów i pseudo-
ekologów podejmowane pod szyldem szero-
ko rozumianej ochrony rodowiska prof. dr 
hab. Andrzej Gizi ski u wiadamia  s ucha-
czom jak istotna jest edukacja spo ecze stwa 
w kontek cie ochrony rodowiska. Poziom 
wyedukowania, a w konsekwencji wiado-
mo ci spo ecze stwa w sposób wprost pro-
porcjonalny przek ada si  na dba o  o bo-
gactwa naturalne. 

Do wiadczony praktyk lek. med. Lecho-
s aw Budzy ski udowodni , e edukacja od-
grywa istotn  rol  tak e dla jako ci zdrowia, 
a jej wysoki poziom mo e znacznie poprawi
jako  funkcjonowania systemu zdrowotne-
go: zarówno edukacja formalna personelu 
medycznego, jak równie  edukacja spo e-
cze stwa — osób chorych i potencjalnych 
pacjentów. 

W wyk adzie „O walorach edukacji re-
gionalnej” dr Adam Wróbel wykaza  szereg 
korzy ci p yn cych z edukacji regionalnej. 
Wyk ad doktora Wróbla wzbogacony by  wy-
st pem m odej artystki prezentuj cej pi kno 
dobrzy skiej mowy.

Psycholog sportowy Marcin Kochanow-
ski zaprezentowa  liczne korzy ci wynikaj ce
z uprawiania sportu w ró nych p aszczyznach 
ycia spo ecznego. Za najwa niejsze uzna

nale y: wychowawczy charakter w rozwoju 
spo ecznym m odego cz owieka, wykorzy-
stanie sportu w procesie resocjalizacyjnym, 
w systemie penitencjarnym, jak równie  mo -
liwo  stosowania regularnych treningów jako 
antidotum na zbyt stresuj cy styl ycia.

Obrady „sekcji pedagogicznej”, której 
przewodniczy  dr Jacek Breczko otworzy
referat dr. Paw a Boreckiego pt. „Dylematy 
konstytucyjno ci prawnych zasad nauczania 
religii i etyki w szkole”. W dalszej kolejno ci 
wyst pili: mgr Katarzyna Marsza ek („Pro-
gram ZHP odpowiedzi  na edukacj  XXI 
wieku”), dr Jan K osowski („Edukacja do 
czasu wolnego”), mgr Marcin Lewandowski 
(„Szanse edukacyjne wychowanków placó-
wek opieku czo-wychowawczych”), Agata 
Wi niewska („Patologiczne zachowania na-
uczycieli w opinii uczniów i absolwentów”), 
Wac aw Sadkowski („Literacka edukacja nie-
sentymentalna”), dr Jacek Breczko („Pomys y
edukacyjne Witolda Gombrowicza”). 

Dr Pawe  Borecki udowodni , e zapisy 
konstytucyjne dotycz ce mo liwo ci wy-
boru mi dzy ucz szczaniem na lekcje religii 
a ucz szczaniem na lekcje etyki w ramach 
edukacji formalnej nie s  przestrzegane, 
gdy  — jak pokazuj  statystyki — tylko nie-
liczne szko y oferuj  uczniom mo liwoProf. Maria Szyszkowska, Jan St pie , Czes aw Janik — prezes Strowarzyszenia „Neutrum”

doko czenie na str. 18

XXI wieku
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dokonania w tym zakresie rzeczywistego 
wyboru.

Mgr Katarzyna Marsza ek dokonuj c kry-
tycznego ogl du oferty sk adanej m odym 
przez ZHP z uwzgl dnieniem szans i zagro-
e  p yn cych z korzystania z niej ukaza a, 
e nie wp ywa ona pozytywnie na szero-

ko rozumiany rozwój m odego cz owieka. 
Najistotniejsz  tego przyczyn  jest jej nie-
przystawalno  do potrzeb wspó czesnej 
m odzie y. 

Dr Jan K osowski dokona  rzetelnej anali-
zy defi nicji poj cia czasu wolnego w wietle 
ró nych perspektyw. Prelegent poza przed-
stawieniem zaproponowanych w literaturze 
klasyfi kacji dokona  tak e rekonstrukcji tego 
poj cia w uj ciu modernizmu i postmoder-
nizmu.

Mgr Marcin Lewandowski wskaza  na ba-
riery edukacyjne, jakie stoj  przed uczniami 
z placówek opieku czo-wychowawczych. Na 
podkre lenie zas uguje fakt, e zagro e  na 
jakie nara eni s  w tym wymiarze wycho-
wankowie nie niweluj  niestety akty usta-
wodawcze, w których — jak dot d — brak 
systemowego rozwi zania problemu.

Interesuj ce uj cie relacji mi dzy nauczy-
cielami a uczniami (studentami) zawar a
w swym referacie studentka WSHE we W o-
c awku Agata Wi niewska. Opisuj c cechy 
przedmiotowego i podmiotowego trakto-
wania przez nauczyciela swych uczniów, za-
uwa y a, i  cz sto deklaruj c podmiotowo
swych relacji, nauczyciele czyni  je w rzeczy-
wisto ci przedmiotowymi.

Cz onek Zarz du Stowarzyszenia Kultu-
ry Europejskiej redaktor Wac aw Sadkowski 
wskaza  na w tki edukacyjne w najwa niej-
szych dzie ach polskiej literatury kilku epok. 
Zaznaczy  równie , e wykszta cenie musi 
zasadza  si  na rozumnym czytaniu ksi ek 
z mo liwie szerokiego spektrum i krytycznej 
analizie ich tre ci. 

Pewnego rodzaju kontynuacj  w tków 
literackich wp ywaj cych na kszta t i kon-
cepcje edukacji okaza  si  wyg oszony jako 
ostatni referat dr. Jacka Breczki, który za-
prezentowa  gombrowiczowsk  pedagogi ,
dokonuj c rekonstrukcji pogl dów Autora 
zawartych w poszczególnych jego dzie ach 
oraz oceniaj c ich warto  i rzeczywiste 
znaczenie dla mo liwych obszarów rozwoju 
edukacji. Wyst pienie to wytyczy o te  g ów-
ny kierunek nast puj cej po nim dyskusji.

Bogactwo i ró norodno  tre ci na temat 
edukacji spo ecze stwa w XXI wieku w wypo-
wiedziach uczestników konferencji niew tpli-
wie wiadczy nie tylko o zasadno ci jej orga-
nizacji, lecz równie  o jej niezaprzeczalnym 
sukcesie. Okaza a si  ona cennym elementem 
okre lania przysz ych i obecnych wyzwa
edukacyjnych w kontek cie potrzeb spo ecz-
nych oraz tworzenia wizji edukacji w XXI wie-
ku i po danych kierunków jej zmian.

dr Karolina Kaszli ska

doko czenie ze str. 17

12 marca 2008 r. odby a si  w uczelni 
we W oc awku konferencja nau kowa, któ-
ra zgromadzi a uczonych z wielu o rodków 
w kraju, m.in. z Uniwersytetu Warszaws kie-
go, a tak e z uniwerystetów w Bia ymsto-
ku, Szczecinie, Poznaniu, odzi i Toruniu 
oraz z Wy szej Szko y Humanistyczno-Eko-
nomicznej we W oc awku. Tematem by a
edukacja spo ecze stwa w XXI wieku. Ide
przewodni  konferencji by a nie tyle kryty-
ka braków w aktualnym systemie edukacji 
i przejawów niedoci gni , co propozycje 
konstruktywnych zmian.

Uroczystego otwarcia konferencji doko-
na  rektor WSHE, dr Wojciech Gulin, podkre-
laj c znaczenie edukacji w istnieniu cz o-

wieka. Konferencj  prowadzi  dr hab. Janusz 
Kutta. Do zorganizowania przyczyni o si
tak e Stowarzyszenie Kultury Europejskiej 
(SEC), Oddzia  Polski. Stowarzyszenie, jak 
wyja nia  w czasie obrad jego przewodni-
cz cy pisarz Eugeniusz Kabatc, powsta o we 
W oszech bezpo rednio po drugiej wojnie 
wiatowej. Ma ono oddzia y w wielu kra-

jach Europy i w ci gu swego pó wiecznego 
istnienia stara si  krzewi  warto  pokoju. 
Cz onkami tego elitarnego stowarzyszenia 
s  twórcy rozmaitych dziedzin. W Polsce 
pierwszym przewodnicz cym SEC-u by  Ja-
ros aw Iwaszkiewicz, nast pnie Micha  Ru-
sinek i Józef Szajna. Pomocna w organizacji 
omawianej konferencji by a tak e niemiecka 
fundacja pa stwowa im. Ró y Luksemburg, 
która ma swoje przedstawicielstwo w War-
szawie. Kieruje ni  dr Holger Politt.

Edukacja by a pojmowana, zgodnie przez 
wszystkich uczestników konferencji, jako 
proces, który nie powinien ko czy  si  wraz 
z uzyskaniem wiadectwa dojrza o ci czy na 
przyk ad dyplomu. Znakomitym przyk adem 
tak poj tej edukacji s , jak wskazywano, 
Uniwersytety Trzeciego Wieku. Uczestnicy 
konferencji podkre lali równie  znaczenie 
edukacji niesformalizowanej. Uzyskana wie-
dza ma nie tylko znaczenie praktyczno-u y-
teczne, ale poszerzaj c horyzonty my lowe, 
stwarza mo liwo  swobodnego kszta towa-
nia w asnego pogl du na wiat. W niektó-
rych wyst pieniach podkre lano, e istotne 

znaczenie ma nie tylko poszerzanie sfery 
intelektualnej. Edukacja powinna poma-
ga  tak e w kszta towaniu charakteru oraz 
rozwoju sfery uczu  na wy szym poziomie. 
W referatach i w dyskusji wskazywano na to, 
e motywem zdobywania wiedzy powinny 

sta  si  na nowo bezinteresowne d enia po-
znawcze. Innymi s owy, nale a oby si gn
w XXI wieku do najlepszych tradycji edukacji 
w minionych epokach, a w tym do okresu 
dwudziestolecia mi dzywojennego.

Wi kszo  osób wyg aszaj cych refera-
ty wskazywa a, e zmiany w wiadomo ci 
zachodz ce dzi ki procesom edukacji ko-
rzystnie mog  wa y  na przemianach ycia 
spo ecznego w Polsce.

Rektor Wy szej Szko y Gospodarowania 
Nieruchomo ciami w Warszawie prof. An-
drzej Ba andynowicz przedstawi  w swoim 
referacie w asn  koncepcj  edukacji wi -
niów. W trakcie obrad i dyskusji podj to 
tak e problemy rozmaitych mniejszo ci 
w naszym spo ecze stwie. W wyst pieniu 
Austriaczki Doroty Mueller zosta a dokonana 
swoista synteza konferencji, poprzez prze-
prowadzone przez referentk  porównanie 
systemu edukacji w Austrii i w Polsce.

Trzeba podkre li  te  obecno  na konfe-
rencji dr. Paw a Boreckiego, adiunkta w jedy-
nej w Polsce Katedrze Prawa Wyznaniowego 
(na Uniwersytecie Warszawskim). Wyg osi
on referat na temat dylematów konstytu-
cyjno ci prawnych zasad nauczania religii 
i etyki w szkole.

Profesor Gizi ski wyg osi  referat na te-
mat ochrony rodowiska, co usytuowa o we 
w a ciwej perspektywie problem edukacji, 
Powinna ona bowiem wytwarza  szacunek 
nie tylko do dorobku kulturowego, ale w ta-
kiej samej mierze do wiata przyrody.

Obrady plenarne toczy y si  przed po u-
dniem, natomiast po po udniu — w trzech 
sekcjach: akcjologicznej (przewodniczy
dr hab. Stanis aw Kunikowski), pedagogicz-
nej (przewodniczy  dr Jacek Breczko) oraz 
w sekcji cz owiek a rodowisko (przewodni-
czy  prof. dr hab. Andrzej Gizi ski).

prof. dr hab. Maria Szyszkowska

Ogólnopolska konferencja w Wy szej Szkole
Humanistyczno-Ekonomicznej we W oc awku

Edukacja spo ecze stwa XXI wieku

prof. dr hab. Maria Szyszkowska



19

N
R 26/27 

LU
TY 2009

Przed 147 laty zorganizowano w Polsce 
pierwsz  spó dzielni  oszcz dno ciowo-kre-
dytow . Ruch spó dzielczo ci oszcz dno cio-
wo-kredytowej powsta  najwcze niej w za-
borze pruskim. Przyk adem mo e by  Bank 
Spó dzielczy w Brodnicy, który funkcjonuje 
od 146 lat, a wi c od 1862 r. Bankowo
spó dzielcza rozw  a a si  tak e w zaborze 
rosyjskim, tu przyk adem mo e by  Kujaw-
sko-Dobrzy ski Bank Spó dzielczy, którego 
jeden z oddzia ów rozpocz  dzia alno
w 1899 r. W adze carskie pozwoli y w tym 
roku na utworzenie W oc awskiego Towa-
rzystwa Po yczkowo-Oszcz dno ciowego 
dla Chrze c  an.

W relatywnie d ugiej historii bankowo
spó dzielcza w Polsce przechodzi a powa ne 
zmiany. Funkcjonowa a pod ró nymi nazwa-
mi, a od 1975 r. znana jest jako banki spó -
dzielcze. Rozpocz a dzia alno  w okresie, 
gdy stosunki feudalne ust powa y dopiero 
rozw  aj cym si  kapitalistycznym stosun-
kom produkcji, przetrwa a okres mi dzy-
wojenny, nie uleg a procesowi nacjonalizacji 
w gospodarce socjalistycznej, przesz a okres 
transformacji ustrojowej po 1989 r. i roz-
w  a si  w gospodarce rynkowej. Dowodzi 
to w pewnym stopniu jej trwa o ci, a wi c
mo na s dzi , e posiada pewne cechy, które 
umo liwiaj  jej funkcjonowanie w ró nych 
formacjach spo eczno-ekonomicznych.

Banki spó dzielcze s  wa nym elementem 
rynku finansowego wysoko rozwini tych 
pa stw Europy, o czym wiadczy znaczny 
udzia  w rynku depozytów i kredytów. Na 
mi dzynarodowych rynkach znane s  jako 
banki uniwersalne, wiadcz ce szeroki i ró -

norodny zakres us ug fi nansowych. We Fran-
cji prawie 42 mln obywateli korzysta z us ug 
bankowo ci spó dzielczej, w Niemczech 
odpowiednio 30 mln, a w Holandii oko o
9 mln. wiadczy to o szerokim uczestnictwie 
spo eczno ci lokalnych i ich zaanga owaniu 
fi nansowym w funkcjonowanie bankowo ci 
spó dzielczej.

Banki spó dzielcze zalicza si  do grupy 
spó dzielni u ytkowników, których podstawo-
wym celem powinno by  zaspokojenie gospo-
darczych potrzeb zrzeszonych cz onków, co 
ma bezpo redni wp yw na ich powi zania ze 
spó dzielni . Dla banków spó dzielczych sta-
nowi to problem, gdy inni uczestnicy rynku 
fi nansowego za g ówny cel dzia alno ci sta-
wiaj  zysk. Czy one te  maj  wyznaczy  sobie 
taki cel? Je eli tak, to co z zasadami spó dziel-
czo ci? W jakim kierunku b d  rozw  a y si
banki spó dzielcze w Polsce? Z perspektywy 
minionych 18 lat transformacji ustrojowej 
w Polsce, a tak e ponadczteroletniego okre-
su funkcjonowania banków spó dzielczych 
na Jednolitym Rynku Europejskim, istnieje 
potrzeba poszukiwania nowych rozwi za  or-
ganizacyjnych i prawnych, a w konsekwencji 
nowych zasad zarz dzania nimi. Banki spó -
dzielcze, poniewa  s  ca kowicie wyposa one 
w polski kapita , s  potrzebne gospodarce. 

W celu uzyskania odpowiedzi na przed-
stawione pytania i problemy Sekcja Nauk 
Ekonomicznych i o Zarz dzaniu W oc aw-
skiego Towarzystwa Naukowego oraz Wy-
dzia  Nauk Spo ecznych i Technicznych WSHE 
zorganizowa y 26–27 maja 2008 r. konferen-
cj  naukow . By a to druga konferencja na 
temat bankowo ci spó dzielczej, pierwsz

zorganizowano w 2006 r. pod patronatem 
Narodowego Banku Polskiego. Naszym za-
mierzeniem jest kontynuowanie tej tematyki 
na konferencjach naukowych, organizowa-
nych w cyklu dwuletnim. Patronat nad kon-
ferencj  obj y dwa banki: Bank Spó dziel-
czy w Brodnicy i Kujawsko-Dobrzy ski Bank 
Spó dzielczy.

O trafnym wyborze tematu konferencji 
wiadczy a liczba uczestników i udzia  za-

proszonych go ci (oko o 200 osób), w tym 
prezesi zarz dów banków spó dzielczych 
oraz studenci WSHE, kierunek ekonomia.

Na konferencji referaty wyg osili:
Maria Golec z Wy szej Szko y Bankowej 

w Poznaniu — „Konkurencyjno  spó dziel-
czych kas oszcz dno ciowo-kredytowych 
i ban ków spó dzielczych”;

Urszula Mleczko z Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wroc awiu — „Procesy fuzji 
i przej cia a perspektywy rozwoju banków 
spó dzielczych”;

Sylwia Wojciechowska-Filipek z Wy szej 
Szko y Informatyki Stosowanej i Zarz dzania 
w Warszawie — „Zastosowanie technologii 
informacyjnej w produktach i us ugach ban-
ków spó dzielczych”;

Anita Szygu a z Wy szej Szko y Umiej t-
no ci im. S. Staszica w Kielcach — „Kontrola 
wewn trzna w wybranych bankach spó -
dzielczych regionu wi tokrzyskiego”;

Adam Strzelecki z Wy szej Szko y Hu-
manistyczno-Ekonomicznej we W oc aw-
ku — „Aspekty etyczne dzia alno ci banków 
spó dzielczych”;

Marek Stefa ski z Wy szej Szko y Huma-
nistyczno-Ekonomicznej we W oc awku — 
„Programy pomocowe Unii Europejskiej dla 
rolnictwa i obszarów wiejskich jako czynnik 
rozwoju bankowo ci spó dzielczej w Pol-
sce”.

Na zako czenie pierwszego dnia konfe-
rencji prof. dr hab. Jan Szambela czyk z Aka-
demii Ekonomicznej w Poznaniu wyg osi
wyk ad otwarty nt. „Strukturalne dylematy 
rozwoju banków spó dzielczych w Polsce”.

Aneta Nowakowska-Krystman z Instytutu 
Zarz dzania i Dowodzenia Akademii Obro-
ny Narodowej w Warszawie i Bartosz Kublik 
z Wydzia u Zarz dzania Uniwersytetu War-
szawskiego przys ali artyku  do publikacji pt. 
„Strategia rozwoju sektora polskich banków 
spó dzielczych”.

Na uwag  zas uguje fakt, e konferencja 
zosta a zorganizowana wy cznie ze rod-
ków uczestników i sponsorów. Dorobek 
konferencji naukowej zosta  opublikowany 
pt. Perspektywy rozwoju bankowo ci spó -
dzielczej w Polsce.

dr Marek Stefa ski

BANKI SPÓ DZIELCZE
kolejne spotkanie naukowe ekonomistów i bankowców

Dr Marek Stefa ski i prezes Zarz du Banku Spó dzielczego w Brodnicy Józef Mitura
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Miniony rok akademicki by  dla Wydzia u
Nauk Spo ecznych i Technicznych WSHE we 
W oc awku bardzo pracowity i owocny. Od 
stycznia 2008 r. w wydzia owym laborato-
rium realizowany jest program badawczo-dy-
daktyczny pn. „Wp yw sk adowiska odpadów 
na stan wód gruntowych”. Na realizacj  tego 
programu Wydzia  otrzyma  dotacj  w wyso-
ko ci 30 tys. z  z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu. Pieni dze te w ca o ci zostan
przeznaczone na zakup specjalistycznego 
sprz tu chemicznego, odczynników i szk a
dla wydzia owego laboratorium. 

Celem realizowanego zadania jest:
1) zbadanie wp ywu sk adowiska odpa-

dów komunalnych w Machnaczu na stan 
okolicznych wód gruntowych,

2) zapoznanie m odzie y studenckiej 
i spo eczno ci w oc awskiej z problemem 
gospodarki odpadami w regionie,

3) u wiadomienie spo ecze stwu jak wa -
ne jest prowadzenie w a ciwej, zgodnej z wy-
mogami Unii Europejskiej gospodarki odpada-
mi oraz jaki to ma wp yw na rodowisko.

Aby okre li , jaki jest wp yw odpadów 
sk adowanych na wysypisku w Machnaczu 
na stan okolicznych wód, do wiadczal-

nie oznaczamy tzw. warto ci wymywania 
toksycznych sk adników zawartych w tych 
odpadach oraz sprawdzamy, na podstawie 
przeprowadzonych analiz wód, w jakiej ilo ci
pierwiastki niebezpieczne zostaj  wymywa-
ne pod wp ywem opadów atmosferycznych 
do wód gruntowych. 

W celu kszta towania wiadomo ci eko-
logicznej i dla wzmocnienia efektu badaw-
czo-dydaktycznego przeprowadzone zosta y
w laboratorium warsztaty szkoleniowe dla 
m odzie y licealnej i studenckiej naszego re-
gionu. M odzie  zapozna a si  z nowocze-
snymi metodami bada , pozna a mechani-
zmy zachodz cych w przyrodzie reakcji che-
micznych oraz sposoby i mo liwo ci ochrony 
swojego rodowiska. Warsztaty z m odzie
b d  kontynuowane przez najbli sze miesi -
ce, a mo e i lata....

Dzia aj ce na Wydziale Ko o Naukowe 
„M odych Ekologów”, którego opiekunem 
jest kierownik laboratorium Halina Bugajska, 
by o organizatorem konferencji studenckiej 
pn. „Antropogeniczne zmiany rodowiska. 
rodowisko dzi  i jutro”. Odby a si  ona 22 lu-

Zwyci zca odjecha
      na rowerze…

tego 2008 r. i zosta a wysoko oceniona przez 
zaproszonych go ci. Wyg oszono sze  inte-
resuj cych referatów: „Wp yw cz owieka na 
równowag  klimatyczn ”, „Wp yw miast na 
rodowisko”, „Motoryzacja a rodowisko”, 

„Turystyka a rodowisko”, „Katastrofy eko-
logiczne”, „Prognoza oddzia ywa  stopni 
wodnych na rodowisko”. By y one powo-
dem burzliwej i ciekawej dyskusji, która na-
st pi a po ich wyg oszeniu....

Nie mo na pomin  jeszcze jednego, 
bardzo wa nego wydarzenia, jakim by o
zorganizowanie przez Wydzia  Nauk Spo-
ecznych i Technicznych wspólnie z II Liceum 

Ogólnokszta c cym im. Miko aja Koperni-
ka we W oc awku „Mi dzygimnazjalnego 
Konkursu Chemicznego” (fot. na 3. stronie 
ok adki). W konkursie wzi o udzia  oko o
500 uczniów z ró nych szkó  gimnazjalnych 
naszego regionu. Do drugiego etapu, który 
odby  si  w laboratorium NSiT WSHE zakla-
syfi kowali si  najlepsi. Do wspó pracy przy 
organizacji konkursu uda o si  nam zaprosi
miejscowe fi rmy, które pomog y fi nansowo 
w realizacji przedsi wzi cia. Darczy cami 
by y fi rmy: Saniko, Anwis, Rad-Pak, Tolin.

A nagrody by y nie byle jakie… Zdobywcy 
II i III miejsca otrzymali odtwarzacze mp3, 
a zwyci zca konkursu odjecha  na rowe-
rze górskim, który ufundowa a fi rma Tolin 
z W oc awka — producent rowerów....

Rok akademicki 2007/2008 zako czyli my 
udzia em w kolejnej edycji „Szko y Letniej 
WSHE”, w ramach której zrealizowali my 
zaj cia z dzie mi pn. „Chemia na weso o”. 
Dzieciaki bawi y si  wspaniale, tak e uczy y
si , gdy  nie ma lepszej metody zdobywania 
wiedzy, jak przez rozrywk  i zabaw .

Z poczuciem dobrze spe nionego obo-
wi zku oddali my si  rozkoszy wakacyjne-
go lenistwa, aby nabra  si  na nadchodz cy 
nowy rok akademicki 2008/2009. yczymy 
wszystkim POWODZENIA.

Halina Bugajska

Fot. „Szko a Letnia WSHE”.
Zaj cia w laboratorium
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Celem bada  by o poznanie opinii rodzi-
ców (matek) na temat ycia seksualnego ich 
dzieci. Chodzi o o uzyskanie odpowiedzi na ta-
kie pytania, jak: • Dlaczego rodzice nie rozma-
wiaj  z dzie mi na temat ycia seksualnego? 
• Jaka jest wiadomo  rodziców na temat 
zagro e  wynikaj cych z inicjacji seksualnej? 
• Czy rodzice rozmawiaj  z dzie mi na temat 
antykoncepcji? • Kiedy zdaniem rodziców na-
le y rozpocz  proces u wiadomienia seksual-
nego? • Czy rodzice akceptuj ycie seksualne 
dzieci przed uko czeniem 18 ro ku ycia?

W badaniach zastosowa am metod  son-
da u diagnostycznego oraz technik  kwe-
stionariusza ankiety. Ankieta skierowana 
by a do matek posiadaj cych dzieci w wieku 
13–20 lat.

Wyników przeprowadzonych przeze mnie 
bada  nie mo na traktowa  jako reprezenta-
tywnych dla ogó u rodziców posiadaj cych 
dzieci w wieku 13–20 lat, z powodu zbyt 
ma ej liczby rozdanych ankiet (70), niemniej 
upowa niaj  one do wysuni cia kilku wnio-
sków i uwag. 

Najwi kszy odsetek badanych matek 
(48,6%) mie ci  si  w przedziale wieku po-
wy ej 40 lat oraz 36–40 lat (41,4%), co mo e
znaczy , e 90% respondentek to kobiety 
posiadaj ce okre lone do wiadczenie wy-
chowawcze.

Wiedz  o yciu seksualnym najwi cej ba-
danych kobiet czerpa o z czasopism (70%). 
Ponad 90% ogó u badanych, jako ród a
tego typu wiedzy poda o szko  (47,1%) 
i ksi ki (44,3%). Tylko 13 respondentek, 
co stanowi 18,6% ogó u badanych, wiedz
o yciu seksualnym uzyska o od rodziców. 
Wskazuje to na fakt, e ci gle rodzice nie 
s  dobrymi edukatorami. Rodziców cz sto 
zast puje Internet, z którego dzieci w spo-
sób mniej kr puj cy i anonimowo dowiaduj
si  o seksie. Z bada  wynika, e rodzice nie 
rozmawiaj  z dzie mi o yciu seksualnym, 
poniewa  i ich rodzice te  nigdy z nimi na ten 
temat nie prowadzili rozmów. Niestety przez 
to powielany jest schemat tabu i wstydu dla 
ycia erotycznego.

Ponad po owa badanych (51,4%) tylko spo-
radycznie rozmawia ze swoimi dzie mi o y-
ciu intymnym lub nie rozmawia wcale (7,1%), 
mimo e relacje z córk  (synem) uk adaj  si
dobrze (51,4%) i bardzo dobrze (45,8%).

Zdaniem ankietowanych respondentek 
g ównymi barierami w rozmowach rodziców 
z dzie mi na tematy intymne s  kwestie na-
tury etyczno-moralnej, wyra one w nast -
puj cych sformu owaniach: „wstyd”,„temat 

kr puj cy”,„temat tabu”,„bo to niemoralne”. 
Na „brak w asnej wiedzy” wskazalo 18,6% 
badanych.

W ród zagro e  najcz ciej wymienia-
ne s : ci a (72,8%), HIV/AIDS (62,8%) oraz 
choroby weneryczne (60%). Tylko 9,9% re-
spondentek dostrzega zagro enia jak: „ura-
zy psychiczne” (7,1%), czy „brak dojrza o ci 
do podj cia wspó ycia” (2,8%), wiadczy
to mo e jednak o zbyt ma ej wiadomo ci 
badanych o zagro eniach wynikaj cych z ini-
cjacji.

Jednak mimo ujawnionego w badaniach 
niedostatku tego typu wiedzy, 70% respon-
dentek stwierdza, i  rozmawia z dzie mi na 
temat antykoncepcji. 30% badanych po raz 
pierwszy zacz o u wiadamia  swoje dzieci 
w wieku 12–13 lat, a 8,6% dopiero w wieku 
16–17 lat. Tylko 17,1% proces u wiadamia-
nia seksualnego podj o przed uko czeniem 
przez dziecko 10. roku ycia. Nieco ponad 
po owa badanych 51,4% uwa a, i  powinno 
si  zacz  u wiadamia  dzieci w wieku 10–14 
lat, a 24,3% wymienia przedzia  wieku 15–20 
lat. Zaledwie 18,6% respondentek wskazuje 
na wiek poni ej 9 lat, z tego 4,3% jest zdania, 
e proces seksualnego u wiadomienia nale y

rozpocz  wieku 3–6 lat. 
Na pytanie: Kto powinien u wiadamia

dzieci? 64 osoby (91,4%) oczekuje by u wia-
domienie seksualne dzieci odbywa o si  na 
terenie szko y i by o realizowane przez na-
uczyciela (55,7%), lekarza lub piel gniark
(35,7% ogó u wypowiedzi).

Ankietowani akceptuj  seksualno  swo-
jego dziecka, nie widz  nic z ego przed 
„sprawdzeniem” si  m odych przed lubem, 
ale najch tniej chcieliby, gdyby to od nich 
zale a o, aby córka (syn) swoje uczucia do 
partnera (partnerki) wyra ali tylko i wy cz-
nie w formie poca unków. 

Podsumowuj c wyniki bada  stwierdzi
mo na, e tematyka seksualna nie powinna 
stanowi  wstydliwego tabu, musi by  wy-
ja niana stopniowo, w sposób odpowiedni 
do wieku dziecka. Najlepszym miejscem na 
przekazywanie tej wiedzy jest dom rodzinny. 
Rodzice znaj cy swoje dzieci, powinni w jak 
najbardziej odpowiedni sposób, adekwatny 
do wieku wprowadza  je w sfer ycia seksu-
alnego. Rodzina jest najwa niejszym rodo-
wiskiem, które powinno od najm odszych lat 
towarzyszy  dziecku w odkrywaniu swojej 
seksualno ci. To w a nie rodzice powinni by
pierwszymi edukatorami swojego dziecka.

Anna Strzelecka

Badaniami obj te by y kobiety w wieku 
20–45 lat w zakresie ich wiadomo ci doty-
cz cej bada  ginekologicznych. Celem bada
by o tak e przedstawienie opinii lekarzy gine-
kologów na temat potrzeby bada  ginekolo-
gicznych oraz próba odpowiedzi na pytanie, 
jakie jest u wiadomienie kobiet o konieczno-
ci korzystania z tych e bada .

G ównym problemem badawczym sfor-
mu owanym dla potrzeb pracy by o pytanie: 
Jak cz sto kobiety poddaj  si  badaniom 
gine kologicznym? Jakie okoliczno ci maj
na to wp yw?

Badania zosta y przeprowadzone w nie-
publicznych zak adach opieki zdrowotnej we 
W oc awku od po owy stycznia do 20 marca 
2006 r. Ankiety ze wzgl du na obowi zu-
j c  ustaw  o ochronie danych osobowych 
wype niane by y przez po o ne, a informacje 
uzyskano od pacjentek zapisuj cych si  lub 
zg aszaj cych na wizyt  do lekarza oraz uzu-
pe niano je w oparciu o dokumentacj  me-
dyczn  obowi zuj c  w placówkach s u by 
zdrowia. Przeanalizowano cznie 114 kart 
pacjentek w przedziale wiekowym 20–45 
lat. Du ym zainteresowaniem i daleko id c
yczliwo ci  wykazali si  tak e w oc awscy 

lekarze ginekolodzy, którzy sami zakre lali 
odpowiedzi na pytania z ankiety oraz uzu-
pe niali je o w asne spostrze enia.

W wietle uzyskanych wyników bada
stwierdzi  mo na, e: 1) kobiety bardziej 
wykszta cone cz ciej wykazuj  zachowania 
prozdrowotne; 2) z bada  ginekologicznych 
cz ciej korzystaj  kobiety mieszkaj ce w mie-
cie, poniewa  maj  wi ksz  mo liwo  wy-

boru oraz atwiejszy dost p do lekarza, ni
kobiety mieszkaj ce na terenach wiejskich. 

Uzyskane wyniki odno nie analizy wieku 
a wiadomo ci kobiet na temat konieczno ci
bada  ginekologicznych, pozwalaj  twier-
dzi , e wiadomo  zale y tak e od wieku. 
Mimo i  niektóre analizowane odpowiedzi 
na pytania mog yby wiadczy  o wysokiej 
lub redniej wiadomo ci, to w ogólnym 
zestawieniu poziom wiadomo ci badanych 
kobiet jest niski.

Po analizie i interpretacji uzyskanych wy-
ników mo na stwierdzi , e wiadomo
kobiet na temat bada  ginekologicznych 
jest niska i z pewno ci  w mniejszym lub 
wi kszym stopniu uzale niona jest od wie-
ku, wykszta cenia, pochodzenia i miejsca 
zamieszkania.

Aleksandra Jagodzi ska

ycie seksualne m odzie y Potrzeba bada
ginekologicznych

Przedstawiamy Pa stwu abstrakty dwóch materia ów, b d cych plonem prac badawczych prowadzonych przez studentki, 
obecnie absolwentki studiów magisterskich kierunku pedagogika, w ramach czteroletniej dzia alno ci Ko a Naukowego 
Pedagogów „Persona” w sekcji promocja zdrowia, którego opiekunem jest dr Urszula Kempi ska.
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Jaka by a przyczyna decyzji o podj ciu studiowania w Polsce, we W o-
c awku?

Studiuj  polonistyk  na Uniwersytecie w Ankarze i chcia am lepiej 
mówi  po polsku. Obecnie jestem na czwartym roku. Przyjecha am 
do W oc awka, gdy  nasze uczelnie maj  podpisan  umow .

Czy mia a  wcze niej kontakt z j zykiem polskim i kultur  polsk ?
J zyk polski zna am tylko z telewizji. Wcze niej nie zetkn am si

i to by  chyba przypadek, e podj am takie studia.
Jakie mia a  wyobra enie o Polsce i o Polakach i czy wyobra enia po-

krywaj  si  z rzeczywisto ci ? Czy wyst puj  jakie  wspólne cechy, podo-
bie stwa mi dzy Polakami a Turkami. Jakie s  wyra ne ró nice?

Ludzie s  tutaj inni ni  w Turcji. Zasadnicza ró nica jest taka, e
w Turcji ludzie yj  wed ug i w zgodzie z tradycj . Dzieci wychowy-
wane s  zgodnie z zasadami panuj cymi w rodzinie, których musz
przestrzega . Natomiast w Polsce wa na jest osoba, indywidualno .
Taka sytuacja ma plusy i minusy.

Co opowiedzia aby  o Polsce, o Polakach swojej rodzinie, kolegom?
Polacy s  ch tni do pomocy lecz potrzebuj  u miechu — ma o si

u miechaj . Wad  jest to, e nie znaj  j zyka angielskiego. Ci, których 
tu pozna am zawsze mi pomagali we wszystkim i próbowali u mie-
cha  si  do mnie. W Turcji opowiem o dobrych stronach Polaków 
i Polski. Z  stron  pobytu by a kwatera, w której mieszkali my.

Czy podró owa a  po Polsce i gdzie?
Tak, by am w Warszawie, Bydgoszczy, odzi, Ciechocinku, P ocku. 

Warszawa bardzo mi si  podoba a.
Czy potrawy, jedzenie w Polsce odpowiada o Ci?
Jedzenie w Polsce jest bardzo odmienne. W Turcji jada si  zawsze 

mi so i ry . W Polsce jada si  zupy, pierogi, kanapki. Polskie potrawy 
smakowa y mi.

Czy atwo jest nawi za  kontakty z rówie nikami, co s dzisz o polskiej 
m odzie y?

Trudno jest nawi za  kontakt z powodu komunikacji j zykowej. 
Studenci w Polsce boj  si  u ywa  j zyków obcych cho  próbowali 

mnie zrozumie . Bardzo pomocny mi by  kolega Marcel (Smoli ski), 
który zna j zyk angielski.

Jakie s  wyra ne ró nice wyst puj ce w przebiegu studiów?
Studiuj c j zyk polski w Turcji uczymy si  t umaczy , mówimy, 

s uchamy, piszemy, poznajemy gramatyk . Tutaj nauczyciele ucz
nas mówi  i rozumie .

Czy chcia aby  tu przyjecha  ponownie, np. turystycznie?
Tak, ale nie wiem czy do W oc awka.
Czy s  i jakie korzy ci wynikaj ce z pobytu w Polsce?
Przede wszystkim teraz czuj  si  silniejsza, gdy  by am tu sama. 

W Turcji jeste my zawsze przy rodzinie i mamy wsparcie rodziny. 
Tureckie dziewcz ta nie mog  mieszka  same i samodzielnie podej-
mowa  decyzje, szybko te  wychodz  za m . W Polsce odwiedzi
mnie mój tata, który zobaczy  i uwierzy  w to, e sama sobie radz ,
jestem samodzielna. Nauczyciele tureccy wys ali mnie do Polski, abym 
lepiej pozna a j zyk polski. By  mo e nie za bardzo to si  uda o, lecz 
bezsprzeczn  korzy ci  jest to, e by am tu samodzielna i e bardzo 
si  tu wzmocni am.

Jakie masz plany wynikaj ce ze studiowania j zyka polskiego? 
W Turcji trudno jest znale  prac  zwi zan  ze znajomo ci  j zy-

ka polskiego, dlatego b d  próbowa  podj  nauk  i prac  jeszcze 
w innym kierunku.

Czy my la a  o tym, by przyjecha  do Polski i tu pracowa  lub o pracy 
na odleg o ?

To by oby bardzo trudne i wymaga oby czyjej  pomocy.
Dzi kujemy za rozmow  i yczymy zachowania mi ych wspomnie  z po-

bytu w Polsce.
Dorota Wojciechowska i Karolina Gaw da

z TURCJI
 do POLSKI

W semestrze zimowym 2008/2009, w ramach programu LLP Erasmus, studia na 
naszej uczelni odby y kolejne dwie studentki z Ankara University. M ode Turczynki 
studiowa y na kierunkach piel gniarstwo i socjologia.

Ponad 10-tysi czna rzesza absolwentów WSHE ma od dwóch lat swoje stowarzyszenie. Jego misj  jest zrzeszanie i promocja ab-
solwentów oraz wspieranie dzia alno ci naukowej i dydaktycznej macierzystej uczelni. Stowarzyszenie w swych dzia aniach kieruje 
si  przekonaniem, e uczelnia jest miejscem nie tylko zdobywania wysokich umiej tno ci zawodowych, ale miejscem poszukiwania 
warto ci i wiadomego kszta towania osobowo ci przez cz onków przysz ej elity kulturalnej, naukowej oraz politycznej Polski.

Zapraszamy do wst powania w szeregi Stowarzyszenia Absolwentów WSHE.
Wszystkie pytania oraz zg oszenia nowych cz onków mo na przekazywa  do sekretarza Stowarzyszenia — Ewy Murszewskiej
kontakt: absolwent@wshe.pl, telefonicznie: 054 23 04 109.

Józef Krawczyk
prezes Stowarzyszenia 

Rozmowa ze studentk  Filiz Ezgi Nogay z Ankara University w Turcji
studiuj c  w semestrze letnim na fi lologii polskiej
w ramach programu LLP Erasmus

Stowarzyszenie Absolwentów WSHE we W oc awku
D l a  s t u d e n t ó w  i  a b s o l w e n t ó w



Karolina Gaw da
i dr Fatih Celebi
z Turcji
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WYDA RZENIA

15 lutego 2008 r. go ci  w uczelni pose  do 
Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. Da-
riusz Rosati, który wyg osi  wyk ad pt. „Pol-
ska w Unii Europejskiej”.

5 czerwca 2008 r. prof. dr hab. Marian Filar, 
pracownik naukowy UMK w Toruniu oraz po-
se  na Sejm RP, wyg osi  wyk ad pt. „Prawo 
karne i wymiar sprawiedliwo ci pa stw Unii 
Europejskiej”.

Na zaproszenie rektora

8 kwietnia 2008 r. odby  si  interesuj cy 
wyk ad w j zyku angielskim Ivana Raicheva, 
wyk adowcy Paisii Hilenddarski University of 
Plovdiv, nt. „American poetry from the Civil 
War till the Second World War”.

Uniwersytet w P owdiw jest drugim co 
do wielko ci uniwersytetem w Bu garii (po 
uniwersytecie w Sofi i). Studiuje na nim po-
nad 13 tysi cy studentów na studiach sta-
cjonarnych i niestacjonarnych. Tak e miasto 
P owdiw jest drugim co do wielko ci mia-
stem w Bu garii i najwi kszym centrum ad-
ministracyjnym, gospodarczym, kulturalnym 
i naukowym w po udniowej Bu garii. Jest to 
bardzo stare miasto, o wiele starsze ni  Ate-
ny czy Rzym.

Podczas pobytu we W oc awku nasz go
ywo interesowa  si  uczelni  i prastarym 

grodem W odzis awa, zwiedzi  tak e po-
bliski akademicki Toru  bogaty w gotyckie 
zabytki. 

dr Adam Wróbel

Wyk ad otwarty
o poezji ameryka skiej

Rektor dr Wojciech Gulin i prof. dr hab. Marian Filar

Go cie z uczelni partnerskich
…w semestrze letnim 2008 roku

K w i e c i e
— wizyta wyk adowcy Ivana Raicheva 

z Plovdiv University w Bu garii. Go  wyg o-
si  wyk ad dla studentów fi lologii polskiej 
na temat ameryka skiej poezji z okresu od 
wojny secesyjnej do drugiej wojny wiatowej 
(„American poety from the Civil War till the 
Second World War”); 

— dr Fatih Celebi z Wydzia u Informatyki 
Ankara University w Turcji przedstawi  wy-
k ad na temat sieci neuronowych („Neural 
Network Modelling”).

M a j
— wizyta studyjna „Teaching for the futu-

re” („Nauczanie dla przysz o ci”). WSHE zo-
sta a zaproszona do udzia u w przedsi wzi -
ciu przez SP nr 2 we W oc awku. Go cili my
przedstawicieli kadry kierowniczej z sektora 
edukacji z Anglii, Walii, Hiszpanii, Turcji, Ho-
landii, Niemiec. Celem wizyty by o przedsta-
wienie nauczania j zyków obcych w szkole 
wy szej oraz wymiana do wiadcze ;

— prof. Ne e Yüce z Ankara University 
w Turcji na kierunku fi lologia polska przy-
jecha a z wyk adem „Polska wie  nad Bos-
forem Polonezköy-Adampol”; s uchaczami 
byli studenci fi lologii polskiej WSHE, a tak e
tureccy studenci z Erasmusa z Torunia.

C z e r w i e c
— prof. Yurdagul Erdem z Ankara Uni-

versity, prodziekan Wydzia u Piel gniarstwa, 
wyg osi a seri  wyk adów na kierunku pie-
l gniarstwo.

…w semestrze zimowym 2008 roku

W r z e s i e
— wizyta rektor Zanny Caurkubule z Hig-

her School of Psychology w Rydze ( otwa). 
Celem wizyty by o omówienie dotychcza-

sowej i dalszej wspó pracy w ramach pro-
gramu LLP Erasmus. 

P a d z i e r n i k
— wizyta studyjna przedstawicieli kadry 

zarz dzaj cej o wiat  z Francji, Hiszpanii, Nie-
miec i Turcji w ramach wspó pracy z Kujaw-
sko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli 
we W oc awku. Celem wizyty by a prezentacja 
uczelni, oferty dydaktycznej oraz spotkanie 
z w adzami: Prorektorem ds. Kszta cenia, 
prof. dr. hab. Marianem Urba skim oraz Dzie-
kanem Wydzia u Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu 
dr. Ireneuszem Pyrzykiem. 

Wyk adowcy i pracownicy WSHE
w uczelniach partnerskich

M a r z e c
— mgr Marcin Mizio ek odwiedzi  Bu-

siness School of Administration Turiba na 
otwie. Lektor j zyka angielskiego naszej 

uczelni przeprowadzi  zaj cia w zakresie 
Business English;

— pracownik Dzia u Promocji WSHE mgr 
Ilona Wili ska wizytowa a równorz dny dzia
w Business School of Administration Turiba na 
otwie. Celem by a wymiana do wiadcze .

M a j
— mgr Anna Jolanta Strzelecka, pracow-

nik Wydzia u Nauk Spo ecznych i Technicz-
nych WSHE przebywa a w Santander w Hisz-
panii. Prowadzi a tam zaj cia ze studentami 
na Universidad de Cantabria na temat pro-
cesu transformacji polskiej gospodarki oraz 
jej integracji z Uni  Europejsk .

C z e r w i e c
— mgr Katarzyna Gradzik, dyrektor Biblio-

teki G ównej WSHE odwiedzi a bibliotek  Uni-
versity College Vitus Bering w Horsens w Danii. 
Celem wizyty by a wymiana do wiadcze .

Karolina Gaw da

BIURO WSPÓ PRACY Z UCZELNIAMI
KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI WSHE
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Podczas Dni W oc awka, które odby y
si  w dniach 21–22 czerwca 2008 r. WSHE 
zaprezentowa a na swoim stoisku reklamo-
wym ofert  edukacyjn  na rok akademicki 
2008/2009. Go mi Dni W oc awka byli an-
gielscy radni Bedford — miasta partnerskiego 
W oc awka. Delegaci go cili tak e w WSHE, 
spotkali si  z w adzami, studentami, zapo-
znali z dzia alno ci  uczelni, szczególnie 
w aspekcie jej aktywno ci w europejskim 
obszarze szkolnictwa wy szego.

Na zaproszenie Szko y Podstawowej 
nr 2 we W oc awku 15 maja 2008 r. go cili 
w WSHE przedstawiciele o wiatowej kadry 
kierowniczej z krajów Unii Europejskiej: Wiel-
kiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec 
oraz Turcji.

Najpierw podczas spotkania w Collegium 
Novum go cie zapoznali si  z bogat  ofert
edukacyjn  naszej uczelni, ofert  wspó pra-
cy mi dzynarodowej i dzia alno ci  Studium 
J zyków Obcych — mgr Karolina Gaw da 
przygotowa a odpowiedni atrakcyjny pokaz 
multimedialny.

Nast pnie dr Adam Wróbel mówi  o mo -
liwo ciach nauczania j zyka polskiego dla 
obcokrajowców — o nauczaniu j zyka pol-
skiego jako obcego, zaprezentowa  naj-
nowsze podr czniki oraz pomoce z zakresu 
glottodydaktyki tak ciekawego i trudnego 
zarazem naszego j zyka.

Natomiast studenci z Wydzia u Nauk Spo-
ecznych i Technicznych: Patrycja B kowska, 

Marta Smoli ska i Marcel Smoli ski inte-
resuj co i dowcipnie poprowadzili metod
teleturniejow  lekcj  j zyka polskiego na 
weso o, teleturniej wiedzy o Polsce. Mi  nie-
spodziank  dla go ci by  przygotowany przez 
naszych studentów upominek muzyczny.

W Rektoracie zwiedzano Sal  Tradycji. 
Odby o si  spotkanie z JM Rektorem dr. 
Wojciechem Gulinem i kanclerzem mgr. in .
arch. Bogus awem Stroszejnem. 

Wszyscy z ogromnym zainteresowaniem 
obejrzeli wystaw  malarstwa w pobliskim 
Czarnym Spichrzu (siedzibie Dobrzy sko-Ku-
jawskiego Towarzystwa Kulturalnego) przy-
gotowan  przez Joann  Schab i Ma gorzat
Jaworowicz.

W adze uczelni oraz nauczyciele: mgr 
Karolina Gaw da i dr Adam Wróbel wzi li 
udzia  w uroczystej konferencji podsumo-
wuj cej program „Nauczanie dla przysz o-

ci”. Podczas o ywionych rozmów zwracano 
uwag , e ta owocna wizyta by a mo liwa 
dlatego, e w oc awianie mog  przedsta-
wi  atrakcyjn  ofert  edukacyjn  na skal
Unii Europejskiej. Bez w tpienia dotyczy to 
tak e i naszej uczelni. Oto bowiem w roku 
szkolnym 2007/2008 podobnych wizyt pro-
muj cych polsk  o wiat  odby o si  zaledwie 
trzyna cie.

dr Adam Wróbel

Wizy ta  s tudy jna Nauczanie dla przysz o ci
 Teaching for the future

Go cie z Bedford
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31 maja 2008 r. odby  si  wyk ad otwar-
ty „Polska wie  nad Bosforem Polonez-
köy-Adampol”, który wyg osi a prof. Ne e
Taluy Yüce z Ankara University, uczelni part-
nerskiej WSHE.

Tego bardzo interesuj cego, wielce 
kszta c cego, wyg oszonego z ogromnym 
zapa em, wdzi kiem i niezwyk  serdecz-
no ci , bogato ilustrowanego atrakcyjnymi 
fotografi ami, wyk adu wys uchali studenci 
i pracownicy naszej uczelni, w tym tak e
studenci z Turcji oraz grupa studentów tu-
reckich studiuj cych na UMK w Toruniu.

Do dzisiaj Adampol-Polonezköy owiany 
jest nimbem tajemniczo ci ze wzgl du na 
jego geografi czne usytuowanie, zatopienie 
w morzu innej kultury, narodu i religii. Pol-
ska osada Adampol-Polonezköy za o ona 
zosta a w 1842 r. przez Adama Czartoryskie-
go na obrze ach Stambu u, po azjatyckiej 
stronie cie niny Bosfor. W a nie od imienia 
jej za o yciela miejscowo  otrzyma a na-
zw  — Adamkoj, czyli „Adamowa wioska” 
— Adampol. Polacy nazywali osad  cz sto 
Adamówk . Turcy natomiast nazywali Adam-
koy, Polonczkaryesi, a pó niej w a nie Polo-
nezkoy. Otoczony lasami Adampol-Polonez-
köy po o ony jest 20 km od wybrze a Morza 
Czarnego oraz 15 km od Bosforu.

Na pocz tku wioska zosta a zasiedlona 
przez 12 osób, a w najwi kszym swoim roz-
kwicie liczy a 220 osób. W 1938 r. mieszka cy 
Adampola otrzymali obywatelstwo tureckie.

Kazimierz Dopiera a (Adampol-Polonez-
köy. Z dziejów Polaków w Turcji) pisze: „Nale-

a oby jednak podkre li , e osada Adampol 
jest ewenementem na skal wiatow . Nie 
znajdziemy na wiecie drugiej jej podobnej 
(nie tylko polskiej), która by przez 150 lat 
w obcym otoczeniu zachowywa a wszystkie 
elementy kultury pozwalaj ce zakwalifi ko-
wa  j  do grupy etnicznie jednolitej. Miesz-
ka cy tej osady kultywowali polskie tradycje 
i polski j zyk. Ten ostatni element przetrwa
nie jako relikt przesz o ci, lecz jak ywe s o-
wo, którym pos ugiwali si  i pos uguj  dzi
prawie wszyscy mieszka cy. Przetrwanie 
osady do dnia dzisiejszego w narodowej 
formie jest wi c zjawiskiem nie spotykanym 
we wspó czesnym wiecie. Osadnicze pró-
by Niemców na tym samym terenie, w tym 
samym okresie zako czy y si  kompletnym 
niepowodzeniem. Niema  rol  w utrzyma-
niu polsko ci odegra o usytuowanie osady. 
Adampol otoczony by  obcym elementem 
etnicznym i kulturowym, co wp yn o na 
konsolidacj  osadników, na ich zwarto
wyra aj c  si  w manifestacji jedno ci na 
zewn trz. Drugim czynnikiem, który odegra
niepo ledni  rol  w dziejach osady, by  fakt, 
i  Polska by a w niewoli. Osadnicy niemieccy 
mogli powróci  do w asnego kraju, Polacy 
natomiast czekali na niepodleg e, a wymaza-
ne z mapy Europy pa stwo — Polsk ”.

Jest to bez w tpienia miejsce najwa -
niejsze dla polskiej to samo ci narodowej 
w Turcji. Jeszcze w pierwszej po owie XX w. 
by a to wie  typowo rolnicza, w której obok 
j zyka tureckiego u ywany by  j zyk polski 
i piel gnowano polskie obyczaje. Natomiast 

w drugiej po owie XX w. miejscowo  zmie-
ni a charakter na typowo turystyczny. Nasi 
rodacy prowadz  wi c pensjonaty i restau-
racje ciesz ce si  znakomit , zas u on  re-
nom  i s  t umnie odwiedzane w weekendy 
i wi ta.

Godne odnotowania jest tak e i to, e od 
pocz tku swojego istnienia Adampol budzi
ywe zainteresowanie i by  odwiedzany przez 

s awnych ludzi i wa ne osobisto ci. W 1937 r. 
by  tutaj pierwszy prezydent Republiki Turcji 
Kemal Ataturk, w 1941 r. nuncjusz papieski 
biskup Angelo Roncalli — pó niejszy papie
Jan XXIII, w 1994 r. prezydent Lech Wa -
sa, a prezydent Aleksander Kwa niewski 
by  w Adampolu dwukrotnie — w 1996 r. 
i w 2000 r.

W miejscowo ci jest ko ció  pw. Matki Bo-
skiej Cz stochowskiej, w którym odprawia-
ne s  msze w j zyku polskim. Na cmentarzu 
znajduje si  wiele ciekawych grobów, m.in. 
grób Ludwiki niadeckiej, groby uczestni-
ków powstania listopadowego i powstania 
styczniowego oraz o nierzy polskiej dywi-
zji kozaków su ta skich (uczestników Wojny 
Krymskiej). W „Domu Pami ci Zofii Ry y” 
zgromadzono liczne pami tki dokumentu-
j ce histori  naszego na wskro  polskiego, 
bliskiego ka demu Polakowi — Adampola, 
w którym rozw  a o si , rozw  a i kultywuje 
umi owanie Polski. A nasz Adampol-Polo-
nezköy sta  si  symbolem zachowania pol-
sko ci.

dr Adam Wróbel

O Polakach w Turcji
wyk ad prof. Ne e Taluy Yüce z Ankara University

Prof. Ne e Taluy Yüce i dr Adam Wróbel
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BIBLIOTEKA

Celem kolejnej podró y ku poznaniu bib liotekarstwa europej-
skiego sta a si  Dania. Kraj ten, podobnie jak pozosta e pa stwa 
skandynawskie, realizuje polityk  biblioteczn  bardzo mocno wspie-
ran  i nadzorowan  przez w adze centralne. rodki fi nansowe na 
utrzymanie bibliotek pochodz  z kasy pa stwowej. Aby jednak by y
wydatkowane w sposób jak najbardziej przemy lany, biblioteki zo-
bowi zane s  do bardzo cis ej wspó pracy. Chodzi o dzia anie mi-
nimalizuj ce dublowanie prac i tym samym ograniczanie zb dnych 
wydatków. Du y nacisk k adziony jest na tworzenie sieci bibliotek 
i organizowanie w ramach ka dej z nich cis ej wspó pracy. Polega 
ona m.in. na systematycznych spotkaniach, np. dwa razy w miesi -
cu, omawianiu pojawiaj cych si  problemów i wspólnym szukaniu 
najlepszych rozwi za .

O tym wszystkim poni ej podpisana mog a dowiedzie  si  w trak-
cie wizyty w bibliotece uczelni partnerskiej University College Vitus 
Bering w Horsens na terenie Danii w dniach 16–20 czerwca 2008 r. 
Pobyt sta  si  mo liwy dzi ki europejskiemu programowi edukacyj-
nemu Erasmus, który obj  swym patronatem nie tylko studentów 
i kadr  naukowo-dydaktyczn , ale równie  innych pracowników 
uczelni wy szych, np. bibliotekarzy i administracj . Wyjazdy zagra-

niczne w ramach Erasmusa maj  na celu podnoszenie kwalifi kacji 
i zdobywanie do wiadczenia zawodowego. 

Kontakty nawi zane w trakcie tygodniowej wizyty, pozwoli y „od 
rodka” przyjrze  si  du skiemu modelowi polityki bibliotecznej. 

Rozwi zaniem, które wzbudza najwi ksze zainteresowanie, i z któ-
rego du scy bibliotekarze s  bardzo dumni, jest wprowadzona przed 
kilku laty nowoczesna wymiana mi dzybiblioteczna. Aby jak najlepiej 
wykorzysta  istniej ce ksi gozbiory, biblioteki codziennie przesy aj
wzajemnie ksi ki za po rednictwem specjalnie w tym celu powo a-
nego kuriera. Samochód kursuje wed ug grafi ku od jednej do drugiej 
biblioteki, przewo c w skrzynkach zamawiane ksi ki. Ogranicza to 
konieczno  kupowania przez biblioteki du ej ilo ci ksi ek, ponie-
wa  mog  szybko i sprawnie wymienia  si  nimi. 

Bardzo du e wra enie robi  biblioteki publiczne w Danii. Hor-
sens to miasto redniej wielko ci. Liczba mieszka ców wynosi oko o
60 tys. Jednak biblioteki, jak  posiada, nie powstydzi oby si  niejed-
no du e miasto w Polsce. Poza ksi kami i czasopismami bezp atnie 
wypo yczane s  p yty z muzyk  i fi lmami. Dla najm odszych czytel-
ników przygotowano k ciki do czytania, ogl dania bajek z p yt dvd 
i do zabaw. Dzieci maj  te  mo liwo  tworzenia inscenizacji te-

BIBLIOTEKI DU SKIE
CZY ANDERSEN TO PRZEWIDZIA ?

Autorka w otoczeniu
nowych kole anek
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atralnych — znajd  w bibliotece rekwizyty i kostiumy. W nast pnej, 
kolorowej i ciekawie ozdobionej sali, uczniowie maj cy trudno ci 
w nauce mog  popo udniami odrabia  lekcje pod okiem wolontariu-
szy s u cych im pomoc . Pomy lano równie  o najm odszych — dla 
przedszkolaków ustawiono w bibliotece „magiczne pude ko”, do 
którego mog  wrzuci  smoczek, aby rozsta  si  z nim na zawsze. 
Ca e wyposa enie bib lioteki jest kolorowe i rozmiarami dopasowane 
do wzrostu dzieci.

Biblioteka ta spe nia wiele funkcji — propaguje czytelnictwo, uczy 
poprzez zabaw  i teatrzyk, pomaga i opiekuje si  dzie mi. Dla doro-
s ych, bardzo cz sto imigrantów z innych krajów, tworzy si  specjalne 
kolekcje ksi ek i czasopism w j zykach narodowych. Bogate zasoby 
zgromadzono w j zyku arabskim, tureckim i rosyjskim. Na pó kach 
widniej  te  ksi ki w j zyku polskim — zarówno powie ci, jak i po-
radniki, a nawet ksi ka kucharska Kuchnia polska. O popularno ci 
biblioteki wiadczy cho by t umek czytelników zgromadzony przed 
drzwiami ju  na pó  godziny przed otwarciem.

Wizyta w Horsens nie ogranicza a si  wy cznie do zwiedzania 
bibliotek i rozmów o pracy. Gospodarze, ci lej mówi c gospodynie, 
poniewa  by o to pi  uroczych pa , zadba y o stworzenie klimatu 
sprzyjaj cego wzajemnemu bli szemu poznaniu. Dzi ki spotkaniom, 
czy to w ich prywatnych mieszkaniach, czy to w restauracji, poznawa-
y my zwyczaje i kultur  naszych krajów. Rozmowy prowadzone by y

w j zyku angielskim i trzeba przyzna , e moje du skie kole anki po-
siadaj  niezwyk  bieg o  w pos ugiwaniu si  nim. „ wiczenie czyni 
mistrza” — ta zasada sprawdza si  znakomicie w ich przypadku. Ze 
wzgl du na du  liczb  studentów zagranicznych w University Colle-
ge Vitus Bering (oko o 25 proc. ogó u studentów), konieczno ci  sta o
si  codzienne u ywanie j zyka angielskiego. Niemniej cz sto w roz-
mowach prywatnych wymienia y my zarówno du skie, jak i polskie 
nazwy przedmiotów i uda o nam si  znale  jednakowo brzmi ce 
w obu j zykach s owo „por” okre laj ce popularne warzywo.

Program wymiany Erasmus jest bardzo znanym i cenionym pro-
gramem wsparcia dla chc cych poszerzy  wiedz  i umiej tno ci. 

Daje mo liwo  uzyskania grantu i przynajmniej cz ciowego sfi -
nansowania pobytu w uczelni partnerskiej. Dla bibliotekarzy, do
skromnie uposa onej grupy zawodowej, to znakomita okazja do 
zdobycia kolejnych do wiadcze . Wyjazd mo e te  sta  si  fanta-
styczn  przygod , je li ma si  szcz cie trafi  na wspania ych ludzi. 
Mnie si  uda o!

Katarzyna Gradzik

Biblioteka University College Vitus Bering w Horsens

Biblioteka Publiczna w Horsens
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Slam — skrzy owanie poezji i performance i troch , jak… mecz pi karski, albo starcie bok-
serskie! Publiczno  w roli kibiców i s dziów obdziela a hojnie wykonawców poezji w asnej 
g osami poprzez kolorowe kartki. Wszyscy jednak grali fair, mimo niezwykle wyrównanych 
pojedynków, wymagaj cych dogrywek. By o g o no, nastrojowo, weso o, melanchol  nie, 
czyli bardzo emocjonalnie. W zakresie tematycznym utworów rz dzi  free style. Nie wolno 
by o stosowa  podst pnych gad etów. Czas na wyst p to „krótka pi ka” — w pierwszej run-
dzie po minucie, a pó niej po trzy. Dziewi cioro bohaterów popisywa o si  s own fi nezj ,
wzmacnian  g o nym dopingiem fanów. Wszystko to, cho  mo e nie a  tak podkoloryzowane, 
odby o si  13 marca (dobrze, e nie by  to pi tek) 2008 r. w Czytelni Biblioteki G ównej WSHE. 
Tytu  Championa Slamu wywalczy a Kinga Ma achowska, uczennica II LO im. M. Kopernika 
we W oc awku, której gratulujemy. Chwa a fundatorom nagród — fi rmom: Pelikan Polska 
i wydawnictwu „Universitas” z Krakowa, dzi ki którym nagrodzono wszystkich wykonaw-
ców w podzi kowaniu za wyst p i stworzenie wspania ej atmosfery. Warto by o przyj  na 
imprez . Przez prawie dwie godziny nie by o ani grama nudy.

Na kolejny slam zapraszamy w drugiej po owie marca br.
Rafa  Sadowski

to by SLAM!

Laureaci slamu

Miniony rok akademicki by  dla naszej 
bib lioteki okresem wprowadzania wielu 
zmian, maj cych na celu unowocze nienie 
i usprawnienie pracy placówki. Niew tpliwie 
du  rol  odgrywaj  tu pracownicy, którzy 
ws uchuj  si  w g osy czytelników, analizu-
j  je i staraj  si  spe nia  ich oczekiwania. 
Zaakcentuj  tylko te, które dotycz  obs ugi 
wypo yczalni.

Maj c na uwadze potrzeby naszych stu-
dentów, od stycznia 2008 r. zwi kszyli my 
limit wypo yczanych ksi ek — do pi ciu 
jednorazowo, co spotka o si  z du ym zado-
woleniem. Korzy ci z tych zmian najbardziej 
odczuli studenci pisz cy prace dyplomowe.

W celu podniesienia jako ci us ug i u a-
twienia kontaktu czytelnikom z pracow-
nikami biblioteki, na stronie internetowej 
uczelni www.wshe.pl podstrona biblioteki 
umie cili my formularz „Zapytaj biblioteka-
rza”. Czytelnik znajdzie tam (w formie py-
ta  i odpowiedzi) wyczerpuj ce informacje 
zwi zane z prac  placówki. Jest tak e mo -
liwo  zadawania pyta  indywidualnych, na 
które odpowiadamy drog  mailow . Oprócz 
stawiania pyta  mo na tak e wyra a  swo-
je uwagi i opinie, które zawsze s  dla nas 
bardzo cenne.

Jednym z najwa niejszych celów Biblio-
teki G ównej WSHE jest sta a troska o dobro 
czytelnika. W sposób permanentny poszuku-
jemy nowych, lepszych rozwi za , doskona-
limy organizacj  pracy, staramy si  kreowa
wizerunek biblioteki aktywnej i przyjaznej, 
z profesjonalnym i yczliwym personelem.

Barbara Nowak

Przyjazna
biblioteka

Wiersze laureatki zamieszczamy na stronie obok.
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Anoreksja serca

Wychudzone serce,
wysychaj ca dusza
powoli znika.
Czym wi c wart b dzie cz owiek bez serca i duszy?
Tylko go e cia o, którego te  brak.
Kiedy  czu o  i mi o ,
Teraz ch ód i nienawi .
Tylko k amstwo,
najprostszy sposób na rozwi zanie problemów z niedowag  uczu .
Niestety, aden posi ek nie przechyli szali w dobr  stron ,
nawet je li by aby to du a porcja mi o ci.
Nieustanna szarpanina,
serce walczy o cz owiecze stwo.
Tylko ono mo e Ci cz owieku powiedzie  kim naprawd  jeste .

Mój dom

Mityczny krajobraz.
Zamglone, poranne niebo.
Kilka ludzików na horyzoncie.
Po drugiej stronie cie ki mie .
Zu yta gazeta opisuj ca wczorajszy
dzi  ju  niewa ny dzie .
Wyp owia a trawa.
Samotne go e drzewo, którym targa wiatr.
To moja rzeczywisto ,
 mój wiat,
 ja tu mieszkam.

Poranna gonitwa

Poranek zacz ty bez wschodz cego s o ca.
Szare zy ju  sp yn y po ró anych policzkach.
Cichy szloch — to dzi  g o ne wo anie o wczoraj,
bo serce wci  pami ta,
nie rozumie s owa „koniec”,
nie przyjmuje odmowy i sprzeciwu.
P dzi dalej nieub aganie d c do celu.
Szkoda, e dogoni szcz cie w wyobra ni.
O okrutna rzeczywisto ci! O nie b ogi!
Dlaczego zranione serce krwawi czerni  miej rozpaczy?
Czy dzi  mo na zamieni  na wczoraj?

W Bibliotece G ównej WSHE oraz na tere-
nie ca ej uczelni od 5 maja 2008 r. mo na ko-
rzysta  z nowego programu komputerowego 
„Legalis” (zast pi  on dotychczasowy System 
Informacji Prawnej — Lex). Program jest pro-
duktem znanego wydawnictwa prawniczego 
C.H. Beck. Zawiera akty prawne z Dzienni-
ków Ustaw, Monitorów Polskich i dzienników 
urz dowych, orzecznictwo s dów, wyja nie-
nia urz dowe, wzory pism oraz 14 dedyko-
wanych modu ów komentarzowych, stano-
wi cych wyk adni  podstawowych dziedzin 
prawa. Modu owa budowa systemu pozwa-
la go atwo dopasowa  do indywidualnych 
potrzeb u ytkownika. Przejrzysty, intuicyjny 
i prosty w obs udze interfejs programu, wy-
posa ony w dodatkowe funkcje, umo liwia 
bardziej efektywn  prac  oraz pozwala na 
b yskawiczne przeszukiwanie zgromadzonej 

wiedzy. Wyszukuj c potrzebne informacje 
u ytkownik mo e korzysta  z indeksu ha-
se , który tematycznie przedstawia zasoby 
programu; spisów tre ci (osobny dla ka dego 
modu u); biblioteki roczników aktów praw-
nych; artyku ów kluczowych aktów opisa-
nych tytu ami od redakcji. Ponadto posiada 
bezpo redni dost p z artyku ów aktów praw-
nych do komentarzy, orzecze , wyja nie ,
opinii, wzorów. Prac  z programem u atwia 
tak e system wewn trznych odes a  mi dzy 
dokumentami. Legalis pozwala na efektywne 
i szybkie wyszukiwanie wybranych tekstów 
w dokumentach i ich tytu ach z uwzgl d-
nieniem polskiej fl eksji i zaznaczaniem fraz, 
wyszukiwanie w wersjach aktów prawnych. 
U atwieniem s  czytelne formularze wyboru 
(np. daty, publikacji) oraz mo liwo cze-
nia kryteriów i wyszukiwanie w wynikach. 

Baza posiada funkcj  porównywania tre ci 
poszczególnych wersji aktu prawnego i za-
pewnia dost p do oryginalnych wersji — ska-
nów aktów. Komfort pracy z programem 
zapewniaj  opcje: drukowanie wybranych 
przez u ytkownika informacji (z podgl dem 
wydruku); wype nianie wzorów i formularzy, 
kopiowanie danych z zachowaniem formato-
wania; praca z edytorami tekstów. 

Dzi ki swojej wielomodu owej budowie 
i wyj tkowo intuicyjnej obs udze, system 
spe nia równie  oczekiwania osób, które — 
nie b d c prawnikami — poszukuj  szybkiej 
i uporz dkowanej informacji o prawie oraz 
o tym, jak je interpretowa . Atutem syste-
mu jest szybko  dostarczania informacji — 
nowe akty prawne i kalendarium w Legalis 
aktualizowane s  codziennie, a ca a baza ak-
tów ujednolicana jest co tydzie . Dost p ze 
stanowisk komputerowych na terenie uczelni 
https://legalis.net.pl/(login: student, has o:
wshe). Zapraszamy do korzystania!

Urszula Sobczak

Teraz Legalis!

Magia pióra

Piszesz po tej kartce
Nie wiem czy samo czy co  tob  kieruje.
Trzyma ci  moja d o
a ja nic nie czuj .
Przelewasz moje my li na papier
a ja nie wiem jak to si  dzieje.
Kre lisz nowe litery potem s owa, 
nadajesz sens rozsypanym zdaniom.
Stajesz si  w adc  mej g owy.
Zabierasz mi wolno .
Ju  nie jestem anonimowa,
bo kto  to przeczyta .

Kinga Ma achowska
uczennica II LO im. M. Kopernika we W oc awku
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Juwenalia 2008 — inauguracja, 21 maja 2008 r.

Uroczysto  wr czenia dyplomów na kierunku piel gniarstwo, 17 kwietnia 2008 r.

Uroczysto  wr czenia dyplomów na kierunkach informatyka i ochrona rodowiska, 26 czerwca 2008 r.
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Mi dzygimnazjalny konkurs chemiczny, 17 maja 2008 r.

Dzie  Otwarty w Radziejowie, 4 kwietnia 2008 r.




