
1. Kim jesteśmy? 

Dobre Duszki WSEI mają być w założeniu zrzeszeniem od studentów WSEI dla 

studentów WSEI. Nie wyklucza to oczywiście udziału w nim absolwentów i innych osób 

zainteresowanych. 

 

2. Jaki jest nasz cel?  

 
Głównym celem organizacji będzie działanie samo w sobie. Zrzeszanie studentów i 

robienie razem fajnych rzeczy. Chcemy, żeby te inicjatywy wychodziły od nas, od 

naszych Duszków, żeby inicjatywy te były podejmowane dynamiczne i nikt nie 

ograniczał wolnych duchów członków zrzeszenia narzuconymi z góry planami. 

Zrzeszenie ma też wspierać inicjatywy przeprowadzane przez Park Technologiczny 

WSEI i Biuro Karier - niewykluczone, że i inne organy związane z uczelnią i nie tylko. 

 

3. Ile osób działa z nami?  

 
Ile osób będzie w naszym stowarzyszeniu? Na początku kilka, jeśli będzie nam się 

fajnie działać to na pewno zachęcimy kolejne osoby do dołączenia do Duszków. 

 

Członkowie zrzeszenia w chwili jego stworzenia: 

Katarzyna “Kathe” Twardowska – lider 

Łukasz “Majsplit” Majewski – zastępca 

Karin Asatryan 

Joanna Zubilewicz 

Dawid Woźniak 

Ryszard Czopek - portier oraz dobry duch WSEI 

 

Ile chcemy działać? Do końca świata i jeszcze dłużej! 
 

Ile chcemy pieniędzy? Wszystkie  Tak naprawdę jest to bardzo trudne do 

określenia. Planujemy działać długookresowo, więc potrzebny budżet zależy od ilości 

członków i ich aktywności. Każdy z projektów, którego podjąć będzie chciało się 

stowarzyszenie będzie opisywany i przedstawiany Parkowi, w ramach którego chcemy 

działać. 

 

4. Jak działamy? 



 
Chcemy nasze działania opierać przede wszystkim na dobrej atmosferze panującej w 

zespole i wzajemnym szacunku - wtedy każdy projekt będzie realizowany 

bezproblemowo i z przyjemnością. Przy każdej aktywności chcemy, by przy realizacji 

projektów dobrze bawić mogli się również członkowie naszego zrzeszenia lub coś z 

tej aktywności wynieść. Nie chcemy ograniczać aktywności naszych członków do 

konkretnej dziedziny, a być otwartym na projekty członków. Jeśli ktoś przyjdzie z 

fajnym pomysłem, chciałby coś zrobić w ramach Parku - my będziemy tą grupą 

wsparcia, dzięki której studenci zaczną oswajać się z samym Parkiem 

Technologicznym WSEI. 
 

 

5. Czego potrzebujemy? 

Do realizacji naszych założeń potrzebować będziemy przede wszystkim miejsca, w 

którym możemy się spotkać, coś razem stworzyć, ulokować swoje skarby. Dobrym 

miejscem wydaje się nieużywane pomieszczenie w Parku Technologicznym WSEI. 

 

Potrzebować będziemy również identyfikatorów, dzięki którym członkowie Duszków 

będą czuli przynależność do zrzeszenia. 

 

Kolejną rzeczą, przydatną przy realizacji naszych działań są gadżety, którymi 

będziemy mogli nagrodzić uczestników prelekcji za udział etc. Dobrze sprawdzą się 

tutaj typowe gadżety Parku i Biura Karier WSEI - długopisy, ołówki, linijki, notesy, 

zabawki logiczne. 

 

Ostatnią rzeczą niezbędną do realizacji naszych założeń jest budżet przeznaczony na 

poszczególne projekty - ten jednak powinien być wyznaczany dla każdego z projektów 

oddzielnie. 

 

W przyszłości, jeśli zrzeszenie się rozwinie może pojawić się potrzeba stworzenia 

strony internetowej Duszków WSEI lub podstrony na stronie Parku Technologicznego. 

 

Zadania, których realizacji chcielibyśmy się podjąć to, m.in.: 

- Wsparcie w organizacji eventów na uczelni, oraz promocji poza nią 

- Wsparcie promocji WSEI i PT wewnątrz i na zewnątrz uczelni 

-  przeprowadzenie sesji odmóżdżaczy - comiesięcznych spotkań piątkowych, w 

ramach których wspólnie będziemy grać w gry planszowe, komputerowe i nie 

tylko. Wydarzenia będą miały na celu integrację studentów dziennych z 

zaocznymi. podczas wydarzenia będziemy też wyświetlać informacje o fajnych 

wydarzeniach dziejących się na WSEI. 


