Co oznacza dla ﬁrmy turystycznej
okrągła rocznica? Równie okrągłe liczby,
obrazujące jej działalność na przestrzeni
lat. I wspomnienia, te najpiękniejsze, najbardziej wzruszające. W przypadku KOLFERU należy jeszcze dodać coś, co dla
nas, pracowników i studentów Uczelni ma
szczególne znaczenie: bez tej ﬁrmy nie
byłoby po prostu Wyższej Szkoły Gospodarki.
Historia KOLFERU zaczęła się
13 października 1989, w dniu podpisania aktu notarialnego, ale tak naprawdę
już wcześniej organizowane były pierwsze wyjazdy turystyczne, korzystające ze
struktury kolejowej w Europie i na świecie
(Rosja, Chiny, Afryka Północna, Turcja).
- Miały one charakter odkrywania świata
przez ludzi, którzy kosztem wyrzeczeń
odkładali pieniądze, by móc zobaczyć
Paryż lub Wenecję – mówią Małgorzata i
Krzysztof Sikorowie, założyciele KOLFERU. – Natomiast pierwszym zarejestrowanym działaniem KOLFERU była organizacja kilkunastu grup autokarowych na
spektakle „Skrzypka na dachu” w Teatrze
Muzycznym w Gdyni w lutym 1990 roku.
Miały one nowatorski charakter, bowiem
nikt wcześniej nie organizował u nas takich wyjazdów. Nam pozostawiły fantastyczne wspomnienia.
Jesienią 1990 roku pierwsze kursy pilotów wycieczek i księgowych zainaugurowały działalność szkoleniową ﬁrmy,
która objęła również szkolenia z zakresu
zarządzania ﬁrmą, kursy komputerowe,
wyjazdy zagraniczne na kursy języków
obcych, wyjazdy szkoleniowe dla ﬁrm,
szkolenia kadr turystycznych. Działania te
szybko dawały pożądane efekty – systematycznie wzrastała ranga ﬁrmy w kraju
i za granicą. Ważnym wydarzeniem było
założenie w 1994 roku Pomorskiego Zespołu Szkół Policealnych KOLFER, który
do dziś przygotowuje młodzież do pracy w
turystyce, hotelarstwie i informatyce. Pięć
lat później powstała Wyższa Pomorska
Szkoła Turystyki i Hotelarstwa. W dokumentach z 1999 roku zapisano: „Założyciel: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
KOLFER Sp. z o.o.”
KOLFER nie tylko formalnie przyczynił się do powstania tych dwóch szkół.
Dał również doświadczenie w zakresie
działalności turystycznej i szkoleniowej
oraz wypróbowane kadry pracowników i
współpracowników. Wielu z nich pozostało w ﬁrmie, szkole lub uczelni do dziś.
- Podsumowując te 15 lat, nie doszukaliśmy się mocno chybionych decyzji gospodarczych czy organizacyjnych – mówią Założyciele. – Działaliśmy w trudnym
okresie przemian społeczno-gospodarczych w Polsce. Przetrwaliśmy, zachowując raz przyjęte zasady dynamicznego
rozwoju, nie zapominając nigdy o naszych
pracownikach, służąc pomocą partnerom,
aktywnie działając na rzecz miasta, regionu i kraju.
Daniel Patela
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KOLFER
ma już

15 lat

KULTUROZNAWSTWO
W roku akademickim 2005/2006
nasza Uczelnia planuje utworzenie
nowego kierunku studiów – „kulturoznawstwo”.

Bogactwo życia kulturalnego jest
odbiciem bogactwa życia intelektualnego
i duchowego jednostek, rodzin, narodu,
wreszcie całej społeczności ludzkiej. Społeczeństwa o bogatej kulturze posiadają na
ogół bardziej rozwinięte życie społeczne i
gospodarcze.
Kultura polska szczególnie mocno promuje takie wartości, jak: wolność,
honor, poczucie godności osoby ludzkiej,
tolerancja itp. Potrzeba więc kadr, które
potraﬁą wydobyć i ukazać głęboko humanistyczne wartości tkwiące w tradycji kultury
polskiej. Potrzeba także promocji wartości
i dzieł kultury narodowej wśród innych społeczności, aby dziedzictwo kulturowe Polski stało się bogactwem innych wspólnot.
Za prowadzeniem w Bydgoszczy
studiów na kierunku „kulturoznawstwo”
przemawia wiele argumentów. Wśród nich
bogata tradycja kulturalna regionu. Osobliwość kulturalna regionu kujawsko-pomorskiego nie stała się jeszcze przedmiotem
kompleksowych badań naukowych, ani
też studiów kulturoznawczych w żadnej z
państwowych ani niepaństwowych szkół
wyższych w regionie. Planowane studia
byłyby więc jedynymi tego typu w regionie,
dającymi całościowy ogląd współczesnej
kultury, ze szczególnym uwzględnieniem
kultury regionu.
Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego znajdują się obiekty archeologiczne, będące świadkami rodzenia
się państwowości polskiej, a także bogatej
kultury materialnej i duchowej minionych
pokoleń. Wiele z tych obiektów pełni dzisiaj
rolę muzeów, inne z kolei wymagają zabiegów adaptacyjnych w celu przystosowania
do udostępniania szerszemu ogółowi.

Poszczególne regiony wchodzące
w skład województwa mają nie tylko odrębną historię, ale dzielą się także na odrębne
grupy etnograﬁczne. To grupy społeczne
mające własną gwarę, swoistą kulturę,
którą poznajemy za pośrednictwem stroju
ludowego, tradycji, zwyczajów, melodii ludowych, obrzędów i budownictwa.
Województwo kujawsko-pomorskie ma znaczące miejsce na mapie kulturalnej współczesnej Polski. Odbywa się
tutaj wiele imprez o znaczeniu nie tylko
regionalnym czy ogólnopolskim, ale także
europejskim, a nawet światowym. Warto
wspomnieć o Bydgoskim Festiwalu Operowym, Festiwalu Muzycznym, Międzynarodowym Festiwalu i Kongresie „Musica Antiqua Europae Orientalis”, Festiwalu Song of
Songs w Toruniu, Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Kultury Romów, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Myśliwskiej itp,
czy, w dziedzinie sztuki teatralnej, o corocznym Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy
oraz Międzynarodowych Toruńskich Spotkaniach Teatrów Lalek. Podobnie w zakresie sztuk plastycznych: malarstwa, graﬁki,
rzeźby odbywa się wiele wystaw znanych
artystów polskich i z zagranicy. Organizacja i właściwa promocja tych wydarzeń wymaga wysokokwaliﬁkowanych kadr, które
łączą ze sobą umiejętności menedżerskie
z dużą wrażliwością i znajomością sztuki w
kontekście innych dziedzin kultury.
Studia na kierunku „kulturoznawstwo” są w zamierzeniu wyższymi studiami zawodowymi, które zwieńczone będą
uzyskaniem dyplomu licencjata. W trakcie
studiów studenci zdobędą szeroką wiedzę
humanistyczną. W ramach takich przedmiotów, jak: historia ﬁlozoﬁi, ﬁlozoﬁa kultury, historia kultury, etyka, historia sztuki, wiedza
o literaturze, estetyka, czy socjologia kultury. Nie mniej ważne będzie kształcenie z
zakresu podstaw ekonomii, zarządzania,
organizacji i marketingu oraz elementów
prawa i administracji. Student zdobędzie
wiedzę z zakresu
funkcjonowania organów publicznych
i
mechanizmów
wolnego
rynku
oraz ich wpływu
na właściwą organizację i przebieg
życia kulturalnego.
Pozna także podstawy działalności
gospodarczej, co
ułatwi mu realizację zawodowych
aspiracji w realiach
gospodarki wolnorynkowej. Ważną
grupę przedmiotów
nauczania stano-

wią te, które dotyczą poszczególnych dziedzin kultury. Sztuki plastyczne, muzyka,
literatura, ale także teatr, ﬁlm, fotograﬁa
to tylko niektóre z wyrazów i przejawów
działalności kulturotwórczej, które znajdują odzwierciedlenie w programie studiów.
Zajęcia warsztatowe z malarstwa, literatury, teatru pozwolą studentowi nie tylko na
lepsze zapoznanie się z warsztatem artystycznym twórcy, ale też dają szanse na
rozwinięcie własnych talentów i umiejętności. Z tak szeroką i wszechstronną wiedzą
absolwenci będą mogli z powodzeniem
podejmować własne inicjatywy kulturalne,
choćby organizację wystaw, koncertów, festiwali itd.
Stopniowe włączanie studentów
m. in. poprzez praktyki zawodowe w działalność kulturotwórczą oraz badawczą, w
tym w badania rynkowe i badania opinii
społecznej prowadzone przez jednostki naukowo-badawcze i naukowo-dydaktyczne
w Uczelni, pozwoli im nabyć elementarne
umiejętności warsztatu badawczego. Dzięki temu będą przygotowani do podjęcia niektórych prac badawczych i analitycznych,
prowadzonych na potrzeby instytucji kulturalnych oraz instytucji odpowiedzialnych za
wspieranie, administrowanie i promowanie
kultury.
Reasumując, absolwenci wyższych studiów zawodowych na kierunku
„kulturoznawstwo” prowadzonych przez
WSG będą mogli znaleźć zatrudnienie w
instytucjach, które mają wpływ na kształt
życia kulturalnego w skali kraju, województwa lub innej jednostki administracyjnej.
Zakres potencjalnego zatrudnienia dla
absolwentów jest bardzo szeroki, można
powiedzieć, że imponujący. Są to placówki
kulturalno-oświatowe, organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia, realizujące zadania kulturalne, administracja
państwowa i samorządowa, która kreuje
politykę kulturalną i jest mecenasem wielu
przedsięwzięć kulturalnych, muzea, skanseny, galerie, biura wystawiennicze, ﬁrmy
impresaryjne, grupy producenckie, wydawnictwa, media publiczne, wreszcie ośrodki
naukowo-badawcze i instytucje międzynarodowe, w szczególności związane z procesami integracji europejskiej, działające
w zakresie wymiany kulturalnej i promocji
kultury polskiej.
Warto też dodać, że absolwenci
będą mogli kontynuować kształcenie na
uzupełniających studiach magisterskich w
dowolnej uczelni w Polsce, prowadzącej
tego rodzaju studia. Szczególne możliwości rozwoju zawodowego może dać im
połączenie kwaliﬁkacji zdobytych na wyższych studiach zawodowych na kierunku
„kulturoznawstwo” z kwaliﬁkacjami zdobytymi poprzez równoległe studia na innych
kierunkach, zwłaszcza takich, jak: „socjologia” bądź „turystyka i rekreacja”, które są
prowadzone w Uczelni.
Ryszard Maciołek
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Dlaczego geografia?
rozmowa z prof. zw. dr. hab. Wiesławem Maikiem,

Dyrektorem Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej WSG
- Kiedy odkrył Pan, że geograﬁa jest dla
Pana najważniejszą z nauk? I dlaczego?
- To jest bardzo trudne pytanie. Spróbuję zatem wpierw odpowiedzieć na nieco
inne pytanie: dlaczego geograﬁa jest
ważną dziedziną wiedzy? Wynika to z
samej nazwy, która wywodzi się z języka
greckiego, gdzie „geo” oznacza Ziemię,
a „grapho” – piszę, opisuję. Znaczenie
geograﬁi można porównać do roli historii – podczas gdy historia pozwala nam
poznać i zrozumieć przeszłość, wydarzenia, które rozgrywały się w minionych
epokach, geograﬁa opisuje współczesny
świat i jego zróżnicowanie pod względem
przyrodniczym, społecznym i gospodarczym. Jest nauką, która łączy badanie
zjawisk przyrodniczych i społeczno-gospodarczych, analizuje wzajemne powiązania między człowiekiem i jego działalnością a środowiskiem, które nas otacza
(przyroda, krajobraz, różnego rodzaju
budowle, pola uprawne itp.). Działalność
człowieka w tym środowisku może przynosić pozytywne rezultaty (np. nawadnianie pól, budowa zbiorników wodnych,
osuszanie terenów), ale często powoduje
negatywne skutki (np. wycinanie lasów,
które nazwać można „zielonymi płucami
Ziemi”, zanieczyszczenie powietrza, rzek,
jezior, gleby).
Dla mnie osobiście wybór kierunku studiów był trudny z racji różnych zaintereso-

wań i pasji, raczej o charakterze humanistycznym i społecznym (historia, historia
sztuki, socjologia). Sądzę, że o wyborze
geograﬁi zdecydowały w znacznym stopniu tradycje rodzinne – mój ojciec kończył
studia geograﬁczne na Uniwersytecie
Poznańskim, a później uczył geograﬁi w
szkole średniej i Studium Nauczycielskim
w Poznaniu. Z pewnością moje zainteresowanie geograﬁą pobudziła bogato wyposażona biblioteka ojca, który gromadził
wszystkie nowości geograﬁczne oraz z
dziedzin pokrewnych.
- Geograﬁa jak każda nauka ewoluuje. W
jakim kierunku?
- W ostatnich dziesięcioleciach, dzięki
niezwykłym możliwościom badawczym,
stosowaniu nowych metod i najnowszych
zdobyczy techniki (np. zdjęcia satelitarne,
coraz doskonalsze komputery) nastąpił
burzliwy rozwój geograﬁi. Badania geograﬁczne przyniosły wielki postęp w zakresie poznania Ziemi jako planety oraz
procesów ﬁzyczno-geograﬁcznych i społeczno-gospodarczych, zachodzących na
jej powierzchni. Dzięki temu dysponujemy
dziś wystarczająco dokładnym obrazem
powierzchni Ziemi i możemy lepiej zrozumieć powiązania między człowiekiem
a środowiskiem przyrodniczym. Ważną
rolę w badaniach geograﬁcznych odgrywają systemy informacji geograﬁcznej

(skrót angielski GIS) – metoda, która powstała z połączenia monitoringu, czyli ciągłej obserwacji naziemnej i satelitarnej z
technikami kartograﬁi komputerowej. GIS
pozwala nam uchwycić procesy przemian
na powierzchni Ziemi, szczególnie sposobów jej użytkowania i wpływu człowieka na środowisko, jest nowoczesnym
narzędziem do nauki o Ziemi i życiu jej
mieszkańców, umożliwia zbieranie i systematyzację danych z różnych dziedzin
w jednostkach terytorialnych (gminy,
województwa, kraje), tworzenie różnego
rodzaju map, spojrzenie całościowe na
dany obszar.
Wskutek rozwoju różnych kierunków
badawczych współczesna geograﬁa to
system powiązanych ze sobą dyscyplin
naukowych, nazywanych często naukami geograﬁcznymi. Wśród nich są takie
dyscypliny jak geomorfologia, klimatologia, hydrologia, geograﬁa ekonomiczna,
geograﬁa osadnictwa i ludności, geograﬁa kultury i inne. Obok nich rozwijają się
bardziej specjalistyczne dziedziny, jak np.
geograﬁa winiarstwa, geograﬁa kulinarna, geograﬁa zdrowia, sedymentologia,
glacjologia, itp.
- To bardzo atrakcyjny dla adeptów tej nauki obraz współczesnej geograﬁi. Pójdźmy więc dalej - dlaczego warto studiować
geograﬁę w WSG w Bydgoszczy?
- Sądzę, że decydują o tym trzy atuty. Po
pierwsze, nasza Uczelnia posiada znakomitą bazę dydaktyczną – dobrze wyposażone i przestrzenne sale wykładowe,
pracownie i ośrodek ćwiczeń terenowych
w Tleniu (Bory Tucholskie), nowoczesny
sprzęt komputerowy, pozwalający na zapoznanie się z podstawową metodą geograﬁi, czyli systemami informacji geograﬁcznej (GIS).
Po drugie, tutaj student może zdobywać
wiedzę i umiejętności zawodowe pod kierunkiem znakomitych i doświadczonych
nauczycieli akademickich oraz praktyków.
Kadra pracowników naukowo-dydaktycznych z zakresu nauk geograﬁcznych liczy
31 osób, w tym 6 osób z tytułem naukowym profesora, 4 osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 10 osób
ze stopniem naukowym doktora.
Po trzecie, w tej Uczelni student może
zdobyć doświadczenia zawodowe podczas licznych ćwiczeń geograﬁcznych w
terenie, wyjazdów i praktyk zagranicznych oraz ukończyć dodatkowe kursy,
nadające uprawnienia pilota i przewodnika wycieczek, płetwonurka, instruktora
rekreacji, żeglarza jachtowego, ratownika
wodnego i wiele innych.
Do tego należy wspomnieć o znakomitej renomie Uczelni w województwie
i innych regionach kraju oraz o rozwiniętej współpracy z uczelniami krajowymi
i zagranicznymi, umożliwiającej wymianę
studentów.
cd. na str. 10
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Nasi ABSOLWENCI

zaliczeniu dostałam czwórkę i zaczęłam
patrzeć bardziej optymistycznie.

Ewa Okoniewska, absolwentka
kierunku Turystyka i Rekreacja,
studia zaoczne
- Dlaczego trzy lata temu wybrała Pani
właśnie tę Uczelnię?
- Przede wszystkim z racji moich zainteresowań. Wcześniej skończyłam Technikę
Obsługi Turystycznej w dwuletniej szkole policealnej Kolfer, ponadto zdobyłam
uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych. Sporo jeździłam po Polsce i świecie jako pilot, pracowałam na koloniach
i obozach młodzieżowych. Na studiach
chciałam pogłębić i poszerzyć wiedzę.
Nie chcę być monotematyczną, to znaczy
służba zdrowia i nic więcej.
- Służba zdrowia?
- Jestem technikiem radiologii, pracownikiem tomograﬁi komputerowej i radiologii
klasycznej w szpitalu. Radiologię wybrałam z głębokiego zamiłowania, zainteresowanie turystyką przyszło nieco później.
- Jak ocenia Pani dotychczasowe studia?
- Z perspektywy minionych 3 lat widzę
przede wszystkim swoje błędy. Natomiast
dobrze oceniam to, co mi zaoferowano
na studiach. Bardzo mi się podobał klimat turystyczny w Uczelni i atmosfera,
jaka panowała na moim roku. Większość
przedmiotów odpowiadała moim oczekiwaniom, zwłaszcza te, które uczyły samodzielnego myślenia. Aczkolwiek było ich
czasem zbyt dużo i niektóre tematycznie
przeplatały się ze sobą. To rozdrobnienie
było męczące.
- Podoba się Pani nowa nazwa Uczelni?
- Obiektywnie – tak. Pod gospodarkę
można „podciągnąć” wszystkie obecne
kierunki. Ale subiektywnie żal mi poprzedniej nazwy.
- Najpiękniejszy dzień w Uczelni to…
- … obrona pracy licencjackiej. Ocena
bardzo dobra, jaką otrzymałam, była nagrodą za całe studia. Czułam, że wysiłek
trzech lat został ukoronowany.
- A najtrudniejszy dzień?
- To było na I roku. Oblałam ekonomię i
byłam przerażona nie oceną, ale tym, że
nie podołałam. Na szczęście przy drugim

- Obroniła Pani pracę licencjacką i co dalej?
- Zdecydowałam się na studia magisterskie w tej samej Uczelni. Trzeba iść za ciosem. I poszerzać horyzonty. Nie mówiąc o
tym, że dokument też jest potrzebny. Gdy
składam wizytę w biurze turystycznym, z
którym chciałabym współpracować, dzięki dyplomowi staję się w oczach dyrekcji
osobą poważną i kompetentną.
- Zapewne po studiach magisterskich
zmieni Pani zawód…
- Nie tak od razu. Radiologia jest moją
pierwszą miłością. Chciałabym przeplatać pracę zawodową z turystyką. Może
popracuję trochę jako rezydent? Niedawno ukończyłam Akademię Rezydentów i
Animatorów WSG w Egipcie. I poczekam,
aż dorośnie moja córka, która już dziś jest
zakochana we wsi i w koniach. Marzy mi
się w przyszłości jakiś pensjonacik lub
hotelik, który mogłybyśmy wspólnie prowadzić.
rozmawiała Magdalena Jabłońska

Mariusz Dulęba, absolwent kierunku Informatyka i Ekonometria,
studia dzienne
- Dlaczego właśnie tę Uczelnię wybrał
Pan trzy lata temu?
- Zachęcił mnie spis przedmiotów proponowanych na mojej specjalności. Ponadto dobrze funkcjonujący system praktyk
też nie był bez znaczenia.
- I nie zawiódł się Pan?
- W Uczelni nauczyłem się wielu potrzebnych rzeczy, choć nie wszystkich, jakich
obecnie wymaga moja praca. Ćwiczyłem
podstawy programowania, sieci lub bazy.
Ale, przykładowo, zajęć praktycznych z
Javy, czy też php niestety już nie prowadzono.

- Czy studia zmieniły coś w Pana życiu?
- Umiejętności, jakie z nich wyniosłem,
zostały dostrzeżone i przyjęto mnie do
pracy. Zresztą nie przestałem się uczyć.
Rozpocząłem magisterskie studia uzupełniające na Politechnice Łódzkiej, oczywiście na kierunku Informatyka i, pochwalę
się, pierwszy semestr zaliczyłem na 4,7,
co jest jednym z lepszych wyników. I nie
zerwałem kontaktów z macierzystą Uczelnią. Obecnie piszę, pod kierunkiem pani
dziekan, doc. dr Aleksandry Mreły, pracę
z dziedziny ekonometrii.
- Za dwa lata zdobędzie Pan tytuł magistra i…
- Może podejmę jakieś studia podyplomowe, ale na pewno będę pracował. A tak w
ogóle uczę się technicznego angielskiego
słownictwa, ponieważ planuję po studiach
wyjazd do pracy w Irlandii. Myślę, że w
Polsce nie mogę liczyć na pensję większą
niż 2 tys. złotych, a jakieś proﬁty z tego,
że się tyle lat uczyłem, chciałbym jednak
mieć.
- Zapewne słyszał Pan, że Uczelnia
zmieniła nazwę. Czy WSG, czyli Wyższa
Szkoła Gospodarki, w miejsce WPSTiH to
Pańskim zdaniem dobra zmiana?
- Zdecydowanie, chociaż szkoda, że nie
ma w nazwie członu związanego z informatyką, bo to w oczach pracodawców
zdecydowanie podnosi rangę dyplomu
uzyskanego na WSG. Mimo to obecna
nazwa bardziej oddaje charakter Uczelni.
Szkoda tylko, że mnie ta zmiana nie objęła. Na rozmowach kwaliﬁkacyjnych o
pracę pytano mnie o studia. Myślę, że, ze
względu na nazwę uczelni, w większości
przypadków nie byłem traktowany na równi z innymi kandydatami, którzy ukończyli
szkoły o proﬁlu informatycznym w nazwie.
Mimo, że na dyplomie mam ocenę bardzo
dobrą.
- Czy obecne Pana zajęcie wiąże się z
kierunkiem skończonych studiów?
- Właściwie tak, udało mi się znaleźć pracę, w której mogę wykorzystywać część
wiedzy ze szkoły. Chodzi głównie o zagadnienia, dotyczące sieci i baz danych.
Obsługuję bazę danych dziekanatu w
KPSW, co pokrywa się z tematem mojej
pracy licencjackiej.
- Może inne reﬂeksje na temat licencjatu...
- Szkoda, że po ukończeniu Uczelni nie
zdobywa się tytułu inżyniera, co byłoby
mile widziane przez pracodawców.
rozmawiała Aleksandra Gliszczyńska
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Towarzystwo w szkocką kratę
„Perth”... Gdyby zapytać na ulicy
przeciętnego człowieka, z czym kojarzy
mu się ta nazwa, prawdopodobnie odpowiedziałby, że z miastem w Australii. Jest
jednak duża szansa, że w Bydgoszczy
(a może i w regionie...) Perth będzie kojarzyło się przede wszystkim ze Szkocją.
I być może Bydgoszcz będzie w Szkocji
jednym z lepiej wypromowanych miast
Polski. Dlaczego?
Aby odpowiedzieć na to pytanie
musimy cofnąć się do maja 1998 roku...
Wówczas to władze samorządowe Bydgoszczy oraz szkockiego Perth podpisały umowę o partnerskiej współpracy. Na
bazie tej umowy powstały dwie niezwykle
aktywne organizacje: „Friends of Bydgoszcz” (mająca swoją siedzibę w szkockim Perth) oraz Towarzystwo Przyjaciół
Miasta Perth (Szkocja) w Bydgoszczy.
Obydwie za główny cel działania przyjęły promocję zaprzyjaźnionych miast. Jak
widać, mój optymizm z pierwszych zdań
artykułu jest jak najbardziej uzasadniony.
Leżące nad rzeką Tay miasto
Perth (do 1473 roku pierwsza stolica
Szkocji) jest prężnym ośrodkiem handlowym i ﬁnansowym, z rozwiniętym przemysłem chemicznym, rolniczym i drzewnym. Na miejscowym cmentarzu znajdują
się mogiły ok. 300 polskich żołnierzy, poległych w czasie II wojny światowej. Dziś
4% mieszkańców miasta stanowią potomkowie lotników Dywizjonów 302 i 303.
6

Kwiecień 2004 r. był pierwszą
większą okazją do sprawdzenia sił organizacyjnych członków Towarzystwa
Przyjaciół Miasta Perth (Szkocja) w Bydgoszczy podczas pierwszych „Dni Miasta Perth (Szkocja)”. Nasze miasto odwiedziła wówczas 6-osobowa delegacja
z bliźniaczego „Friends of Bydgoszcz”.
Podczas wizyty doszło do licznych spotkań z przedstawicielami różnych grup
zawodowych (wojsko, policja, straż miejska) oraz z instytucjami edukacyjnymi,
w tym z przedstawicielami naszej Uczelni. Na Garbarach odbyły się m.in. pokazy tańców szkockich, recytacje poezji i
konkursy. „Egzamin” wypadł jak najbardziej pomyślnie, o czym świadczą liczne
pochwały i gratulacje ze strony naszych
partnerów ze Szkocji.
W listopadzie 2004 r. nasze Towarzystwo współorganizowało przyjazd
przedstawicieli Urzędu Miasta Perth&
Kinross oraz biznesmenów z tego regionu. Dzięki wizycie udało się nawiązać
ciekawe kontakty biznesowe i prywatne
pomiędzy przedsiębiorcami z naszego
regionu i Perth&Kinross. Nie zabrakło też
dobrej zabawy podczas wizyty naszych
przyjaciół ze Szkocji. Towarzystwo przygotowało otwarte spotkanie ze Szkotami,
podczas którego można też było nauczyć
się tradycyjnych tańców tego kraju. Do
naszej Uczelni przybył także z niezwykle
ciekawym wykładem Scott Wilson („Pre-

historyczne osady celtyckie na jeziorze
Tay”).
Podsumowaniem dotychczasowej działalności Towarzystwa była zorganizowana 12 grudnia 2004 r. w restauracji Dolce Vita w Bydgoszczy urodzinowa
impreza. Podczas niej ponad stu zaproszonych gości doskonale bawiło się przy
muzyce i tańcach szkockich. Wystąpił
oﬁcjalny zespół muzyczny Towarzystwa
„Friends of Perth Vocal Ensemble” pod
batutą doskonale znanego w mieście Mariusza Kończala. Najwięcej jednak emocji
wzbudziła chyba licytacja niezwykle cennych przedmiotów.
Członkowie Towarzystwa szykują się już do kolejnych działań mających
popularyzować Perth i kulturę Szkocji. W
kwietniu wyjeżdżają z wizytą do Perth.
Niewykluczone, że wcześniej bydgoszczanie będą mieli okazję uczestniczyć w
Festiwalu Muzyki Szkockiej oraz innych
mniejszych lub większych imprezach organizowanych przez Towarzystwo.
Wszystkich zainteresowanych
przynależnością do Towarzystwa zapraszamy do kontaktu z jego prezesem, Janem Karolem Słowińskim, wykładowcą
WSG, bądź do odwiedzenia oﬁcjalnej strony internetowej http://perth.bydgoszcz.pl.
Anna Marchlik

Na zaproszenie Fundacji Romualdo Del Bianco z Florencji udałem się ze
studentami Wyższej Pomorskiej Szkoły
Turystyki i Hotelarstwa (wówczas jeszcze
nie byliśmy Wyższą Szkołą Gospodarki)
na coroczne międzynarodowe warsztaty studenckie. Formuła tygodniowych
warsztatów polega na wspólnej pracy nad
podanym zagadnieniem w międzynarodowych grupach studenckich. W poprzednich warsztatach opiekunami polskich
grup były prof. Romana Przybyszewska-Gudelis i mgr Agnieszka Kowalkowska,
których wsparcie na etapie
P jak PRZYGOTOWANIA
stanowiło wartość nieocenioną. Każda z
krajowych grup miała przygotować przed
przybyciem do Florencji prezentację na
temat „Hotelarstwo w twoim mieście”.
Jednym z obligatoryjnych warunków
prezentacji było przeprowadzenie jej po
angielsku z aktywnym udziałem każdego ze studentów. Do tego należy dodać
przygotowanie prezentacji kraju i regionu
w formie artystyczno–kulinarno–poznawczej, które miało nastąpić na miejscu, na
wspólnym „wieczorku zapoznawczym”,

byliśmy już we Włoszech. Między Bolonią
a Florencją pojawiło się
P jak PRZERAŻENIE
będące efektem obserwacji Niepokornej
Rzeki, Która Często Wylewa Na Wielką i
Małą Skalę czyli Arno. Parę godzin wcześniej opowiadałem studentom o powodzi
(sprawczynią – Arno), która w 1966 roku
zalała znaczną część Florencji, zatem
miny mieliśmy nietęgie. Ale szybko się
okazało, że to nic groźnego. Na miejscu
poznaliśmy pozostałych uczestników
warsztatów - studentki (znacząca przewaga) i studentów z ukraińskiej Odessy, rosyjskiego Saratowa i chorwackiej Opatiji.
Spotkaliśmy się z nimi podczas rozpoczęcia warsztatów, kiedy to po przywitaniu i
sprawach organizacyjnych nastąpiła
P jak PREZENTACJA
dokonań uczestników. Uważam, że nasza
bydgoska prezentacja hoteli wraz z informacjami o kategoryzacji obiektów hotelarskich w Polsce była dobrze przygotowana
i przedstawiona.
Codzienne warsztaty przeprowadzali menedżerowie z grupy hoteli VIVAHOTELS,
którzy umożliwili studentom i opiekunom

P jak... Florencja

czyli Party Wielkiej Globalnej Wioski Przy
Stołach. Przygotowania zostały zakończone, życzliwość władz i pracowników
Uczelni, którzy pomogli materialnie, organizacyjnie, logistycznie, a także duchowo,
nastroiła nas optymistycznie i wyruszyliśmy w
P jak PODRÓŻ
autokarem, trwającą prawie 30 godzin.
Syndrom PPP 30 G (Początkowe Przerażenie Podróżą trwającą 30 Godzin)
zwalczony został przez POMU (Poznanie
Oczekiwań i Możliwości Uczestników).
Wstawał piękny niedzielny poranek, kiedy

PPP jak POZNAWANIE PRACY
I PROCEDUR
obowiązujących w ich hotelach. Byli to
specjaliści zajmujący się recepcją, rezerwacją, TQM – zarządzaniem przez
jakość, marketingiem, standaryzacją i gastronomią. Hotele miały różną kategorię,
oznaczoną tak, jak w większości krajów
- gwiazdkami. Reﬂeksje i przemyślenia po
tych spotkaniach i obserwacji kilku hoteli
przedstawię w kilku punktach:
1.
Włoska kategoryzacja, czyli
upraszczając – nadawanie gwiazdek hotelom, mających wskazywać na ich klasę i

standard, jest bardzo uproszczona i dużo
mniej rygorystyczna niż w Polsce. Stosunek liczby gwiazdek do jakości i poziomu
świadczonych usług jest dość umowny.
2.
Poziom cen za nocleg we Florencji, jak się można łatwo domyśleć, jest
adekwatny do niepodważalnej klasy miasta. Florencja to bardzo atrakcyjne, przepiękne miasto, zawsze modne i wchodzące w skład kanonu korzeni kultury i sztuki
światowej. Oﬁcjalne ceny są bardzo wysokie, ale większość przyjezdnych płaci
mniej, korzystając z szeregu zniżek, programów promocyjnych, kanałów dokonywania rezerwacji itp. Te tendencje powoli
docierają także do Polski.
3.
Znajomość języka angielskiego, pomijając kadrę kierowniczą, kończy
się na ogół na recepcjonistach. Czyli tak
samo jak u nas, z tym że Włosi nie mają
z tego powodu kompleksów. Wychodzą
z założenia, że to obcokrajowiec ma się
dostosować do nich.
4.
Przedstawiane jako nowości
rozwiązania z zakresu procedur rezerwacyjnych i recepcyjnych nie były czymś
bardzo zaskakującym dla naszych studentów, wyraźnie natomiast zainteresowały
ich kolegów z Chorwacji, Ukrainy i Rosji.
Wniosek – albo te elementy nie funkcjonują w tamtych krajach w powszechnej
formie, albo nikt ich nie uczy w wyższych
(państwowych) szkołach.
Oprócz warsztatów był też czas na
P jak PRZYJEMNOŚCI
Toskania ma tak wiele uroku i tak wiele
zabytków, osobliwości, potraw itp., że
trudno wymienić najważniejsze. Wszystko, co na miejscu chłonęliśmy zmysłami,
na długo pozostanie w pamięci. Także obcowanie z
P jak PRZESZŁOŚĆ
miasta, jego historią i kulturą, odzwierciedloną w architekturze, dziełach najwybitniejszych artystów różnych epok. Poznawanie innych ludzi może zaowocować
P jak PRZYJAŹNIĄ
podtrzymywaną chociażby e-mailowo (signum tempores), do czego przyznali mi
się studenci. A do tego
P jak PASTA
(czyli makaron) jak przystało na sztandarową włoską podstawę wielu potraw nigdy
nam się nie znudzi.
Michał Walczak
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KONFERENCJE
Teoria i praktyka w turystyce
Kilkudziesięciu przedstawicieli
ośrodków naukowych oraz branży turystycznej z całej Polski wzięło udział w piątej już konferencji naukowej, zorganizowanej przez naszą Uczelnię. Tym razem
tematem obrad była „Teoria i praktyka w
turystyce”.
Od dawna zarówno środowiska
naukowe, jak i branża turystyczna zdają
sobie sprawę z konieczności współpracy. Nierzadko dorobek naukowy uczelni
prowadzących badania nad turystyką nie
zostaje wykorzystany przez gospodarkę
turystyczną. Z kolei reprezentanci gospodarki turystycznej napotykają w swojej
działalności na utrudnienia prawne i organizacyjne oraz na brak koordynacji działań między współpracującymi sektorami

gospodarki.
- Turystyka jest, jak wiemy, zjawiskiem
wieloaspektowym – przestrzennym, psychologicznym, ekonomicznym i kulturowym oraz społecznym – mówi prof. zw. dr
hab. Wiesław Maik. - Stąd udział w konferencji ekonomistów, geografów, socjologów, przedstawicieli nauk politycznych,
pedagogów, antropologów…, wśród nich
wielu uznanych autorytetów, by wymienić
tylko prof. zw. dr. hab. Zbyszko Chojnickiego, prof. dr. hab. Lucjana Turosa, prof.
Aleksandra Szwichtenberga, prof. dr. hab.
Jana Ożdzińskiego, prof. dr hab. Aleksandrę Kowalczyk, prof. dr. Zdzisława
Preisnera, prof. dr Jadwigę Zatorską-Sadurską. Już pierwsze referaty stanowiły
dobrą podstawę do ożywionej dyskusji, w

Systemy i technologie informatyczne
w gospodarce turystycznej i logistyce
To temat II Konferencji naukowej, stanowiącej kontynuację działań
WSG na rzecz współpracy pomiędzy szeroko rozumianą branżą informatyczną,
środowiskami naukowymi a branżą turystyczną w dziedzinie informatyki i telekomunikacji. W tym roku zakres tematyczny
konferencji został poszerzony o systemy
informatyczne w logistyce i transporcie,
dzięki czemu rozważania nad ogólnie
rozumianym transferem nowych technologii z sektora naukowego do informatyki
stosowanej w gospodarce miały kompletny charakter. Dodajmy, że ambicją WSG
jest, aby konferencja stała się tradycyjnym spotkaniem twórców i użytkowników

systemów informatycznych.
Referaty i wystąpienia obejmowały tematycznie: systemy rezerwacyjne i
informacyjne w turystyce, kierunki rozwoju
systemów komunikacji poprzez Internet,
bezpieczeństwo przesyłania informacji
w sieci, systemy geoinformatyczne oraz
kierunki rozwoju informatyzacji logistyki i
transportu.
Wykład inaugurujący pt. ”Używanie i
nadużywanie adresów internetowych na
przykładzie turystycznych adresów internetowych z Tajlandii” wygłosił prof. dr Jerzy Jaworski (Fachhochschule Heilbronn,
WSG). Ponadto bardzo interesujący referat na temat perspektyw i kierunków

E-learning w szkolnictwie wyższym
możliwości, kierunki rozwoju, doświadczenia
To była również druga z cyklu
konferencja, poświęcona najnowszym
osiągnięciom teoretyków i praktyków, wykorzystujących systemy informatyczne
w procesie kształcenia w szkołach wyższych oraz w ramach szkoleń specjalistycznych.
Celem spotkania była m.in.
prezentacja zdalnego nauczania przy
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zastosowaniu najnowszych technologii
informatycznych, ocena stanu obecnego
e-learningu w Polsce i zapotrzebowania
polskiego szkolnictwa wyższego w tym
zakresie oraz analiza kierunków rozwoju systemów e-learningowych. Podczas
obrad mówiono w szczególności o możliwościach i ograniczeniach e-learningu w
szkolnictwie wyższym, o stosowanych w

której nie brakowało kontrowersji i polemiki. A to jest zawsze solą konferencji.
Obrady przebiegały w dwóch
sekcjach – metodologicznej, której celem
było podjęcie próby określenia kierunków
rozwoju badań naukowych w sferze turystyki w warunkach członkostwa Polski
w Unii Europejskiej, oraz branżowej, poświęconej praktycznym aspektom określonych zjawisk w gospodarce turystycznej, zarówno pod kątem działań jednostek
gospodarczych, jak też instrumentów ich
wspomagania.
- Dziś jeszcze nie możemy mówić o nauce
o turystyce – mówi prof. dr hab. Piotr Palich. – Ona dopiero kształtuje się na bazie
innych dyscyplin naukowych. Konferencja
„Teoria i praktyka w turystyce” jest jednym z kroków na tej drodze. Zważywszy
rosnące z roku na rok zainteresowanie
tą tematyką, zarówno środowisk naukowych, jak i branży turystycznej (świadczy
o tym nie tylko wyjątkowa liczba uczestników tegorocznego spotkania, ale i szerokie spektrum poruszanych zagadnień),
możemy być pewni, że wspólne działania
teoretyków i praktyków w sferze turystyki
będą kontynuowane.
ESz
rozwoju systemów dystrybucji produktu
turystycznego wygłosił prof. zw. dr hab.
Bernard F. Kubiak z Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. O nowej
jakości informatyzacji, jaką wniesie do
turystyki podpis elektroniczny, mówił doc.
dr inż. Marian Molski z WSG w referacie
„Podpis elektroniczny - co nas czeka? ”.
Bardzo ważną częścią konferencji były obrady poświęcone wystąpieniom
ﬁrm oferujących rozwiązania informatyczne dla turystyki i logistyki. Część branżową konferencji otworzyła Firma Zartmann
referatem Jürgena Vaske „Znaczenie
GDS i CRS w działalności gospodarczej
biur podróży i touroperatorów”. Ze strony
ﬁrm polskich zaprezentowały się między
innymi AMADEUS Polska S. A. i Veracomp S.A. Bardzo ciekawy referat zaprezentowali również studenci z naszego
koła naukowego SIGMA, prezentujący
rozwiązania Telefonii IP.
Piotr Kotlarz
tej formie kształcenia oprogramowaniach,
o przygotowywaniu materiałów dla studentów w kształceniu na odległość, czy
też o tym, jak prowadzić badania naukowe w zakresie e-edukacji.
E-learning spełnia ważną rolę
w edukacji niestacjonarnej na całym
świecie. Za pośrednictwem komputera
domowego, poprzez Intranet lub Internet
zapewnia ciągły, łatwy i tani dostęp do
nowej wiedzy. Ponieważ rozwój tej formy
nauczania wzbudza stale rosnące zainteresowanie, można spodziewać się coraz
częstszych spotkań specjalistów w tej
dziedzinie.

Regularne rejsy rozpoczął w
październiku ub. roku, krążąc w centrum
miasta pomiędzy naszą Uczelnią, Rybim
Rynkiem i hipermarketem Tesco. Zwłaszcza w weekendowe dni gromadził na nabrzeżu Brdy wielu mieszkańców i turystów
– jedni wsiadali na pokład, by „pospacerować” po rzece, inni by dotrzeć w konkretne miejsce (np. do sklepu), inni jeszcze
przypatrywali się po prostu pływającemu
statkowi. Po skończonym rejsie pasażerowie nie kryli emocji: miasto oglądane z
wody wygląda zupełnie inaczej, bardziej
interesująco. Atrakcją samą w sobie był
dla nich statek „Bydgoszcz”. Zbudowany
w 1907 roku, w 1945 został zatopiony w
Martwej Wiśle, następnie wyłowiony i odremontowany w Stoczni nr 4 w Gdańsku.
Od 1950 roku pływa pod banderą Żeglugi
Bydgoskiej, a cztery lata temu przeszedł
ponownie gruntowny remont.
Najczęściej określa się go mianem „tramwaj wodny”, choć mówi się
także o hydrobusie, lub autobusie wodnym. Jako statek pasażerski, służący do
utrzymywania komunikacji wodnej i turystyki na rzekach i kanałach znany jest na
całym świecie – w Hamburgu, Rostocku,
Amsterdamie, Kopenhadze, Sztokholmie,
Wenecji…, w dalekim Bangkoku w Tajlandii oraz w delcie Parany w Argentynie.
Pomysłodawcą wprowadzenia
tramwaju wodnego w Bydgoszczy jest
kanclerz WSG, Krzysztof Sikora, który
zainteresował przedsięwzięciem Żeglugę
Bydgoską i władze miasta. – Liczący sobie ponad 200 lat Bydgoski Węzeł Wodny

Tramwajem

w pełni zasługuje na promocję –
mówi. - I na powrót do świetności
jako atrakcja turystyczna, dzięki
której Bydgoszcz mogłaby stać
się centrum turystyki wodnej w
Polsce. Nie zapominajmy, że to
dzięki Kanałowi Bydgoskiemu (łączącemu na długości 24,7 km Wisłę z Odrą poprzez ich dopływy Brdę z Notecią i Wartę)
Bydgoszcz stała się ważnym ośrodkiem
komunikacyjnym i przemysłowym.
Jeszcze w XIX wieku miasto tworzyło razem z rzeką harmonijną całość.
Nazywano je wówczas małym Berlinem,
słynnym do dziś ze swych dróg wodnych.
Tyle, że w minionym stuleciu Bydgoszcz,
jak wiele innych polskich miast, odwracała się od wody. Pod koniec lat 40. zaprzestano żeglugi na Starym Kanale,
w latach 60. i na początku 70. zasypano jego część. Na pamiątkę
pozostały planty z okazami starych czarnych topoli, uznanych

po Brdzie...

za pomniki przyrody. Mimo budowy nowych odcinków ruch na Kanale praktycznie zamarł. Na szczęście nie na zawsze.
Tramwaj wodny jest niewątpliwą
atrakcją turystyczną, ale pełni też funkcje
użytkowe. Jako jedyny środek transportu
miejskiego pozwala na ominięcie zatłoczonych ulic centrum Bydgoszczy. – Co
prawda statek porusza się wolniej niż inne
środki transportu, ale za to w sposób ciągły, dzięki czemu czas podróży może być
nawet krótszy niż drogą lądową – mówi dr
Jacek Hałaczkiewicz, wykładowca WSG
w Bydgoszczy i Akademii Morskiej w Gdyni. - Dodatkowym jego atutem jest niski
koszt, związany z niewielkim poborem
energii. Jest też najbardziej ekologicznym
dziś środkiem transportu w mieście. Ekologicznym, ponieważ rozsądne gospodarowanie drogami wodnymi nie oznacza
degradacji środowiska naturalnego. To
dlatego na świecie wykorzystuje się powszechnie statki rzeczne do transportu
ludzi i towarów.
Październikowe rejsy tramwajem
wodnym po Brdzie pokazały, że była to
trafna decyzja. Udało się wzbudzić zainteresowanie mieszkańców miasta i turystów.
Zaczęło odżywać życie nad brzegiem
Brdy, w samym centrum miasta, a to oznacza dużą szansę dla Bydgoszczy. Dlatego, po zimowej przerwie, tramwaj powróci
na Brdę. Planowane jest wydłużenie linii
i dodanie nowych przystanków, a nasza
Uczelnia zapowiada dodatkowe atrakcje
dla turystów i mieszkańców miasta.
Elżbieta Czerwińska
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WSG patronem
Muzeum Fotografii
w Bydgoszczy

Data 23 listopada 2004
roku przejdzie do historii jako dzień uroczystego otwarcia pierwszego
w Bydgoszczy Muzeum
Fotograﬁi. Obiekt mieści
się przy ulicy Garbary 3,
gdzie przed wojną istniała
fabryka „Alfa”.
Twórcą Fabryki Płyt
Fotograﬁcznych
„Alfa”
był Marian Dziatkiewicz.
Dzięki niemu rozpoczęła
się bydgoska „przygoda”
z przemysłem fotograﬁcznym. Po upaństwowieniu
fabryki w 1946 roku zmieniono jej nazwę na Bydgoskie Zakłady Fotochemiczne i dodano ﬁrmową
nazwę „Foton”. Do dziś,
po wielu przemianach, ﬁrma istnieje i znana jest na
rynku pod nazwą „Foton
Foma”.
Muzeum powstało z
inicjatywy
regionalnego
dyrektora Fujiﬁlm Polska Distribution, byłego

pracownika Fotonu Ryszarda Chodyny
i Wyższej Szkoły Gospodarki. Kanclerz
doc. Krzysztof Sikora objął honorowy
patronat nad projektem. Celem przedsięwzięcia jest ocalenie wszelkiego rodzaju
pamiątek oraz sprzętu związanego z bydgoskim przemysłem fotograﬁcznym.
Obecnie w muzeum można zobaczyć takie eksponaty jak: aparaty fotograﬁczne, lampy błyskowe, studyjne i
ciemniowe, projektory, rzutniki, papiery
i preparaty chemiczne do wywoływania
zdjęć, statywy, analizatory barw, obcinarki do zdjęć oraz wiele innych ciekawych
przedmiotów. Pomysłodawcy mają nadzieję umieścić tam również sprzęt fotograﬁczny wykorzystywany w medycynie i
poligraﬁi. Od roku 2005 muzeum będzie
otwarte trzy razy w tygodniu, przez cztery
godziny. Dotychczas, aby obejrzeć eksponaty, należało wcześniej zgłosić to i umówić się na konkretną godzinę. Otwarciu
placówki towarzyszyła wystawa fotograﬁi
Marka Chełminiaka „Mistrzowie Baletu”
i „Dziedzictwo”. Zaprezentowany został
także najnowszy sprzęt cyfrowy wykorzystywany we współczesnym świecie.
Aleksandra Niezgódka

Gringo wśród studentów

c.d. ze str. 4
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- Był Pan pierwszym rektorem Uczelni. Jak ocenia Pan jej
rozwój?

Studenckie Koło Turystyczne
OROS było organizatorem spotkania z Wojciechem Cejrowskim, znanym podróżnikiem, dziennikarzem i fotografem, określanym mianem naczelnego kowboja RP.
Wojciech Cejrowski jest członkiem: „The Royal Geographical Society” w Londynie oraz „South American Explorers Club”. Od
20 lat odwiedza różne zakątki świata – był już w
40 krajach na 5 kontynentach. Najwięcej jednak
czasu spędził w Ameryce Łacińskiej, głównie w
dorzeczu Amazonki, gdzie badał życie Indian.
Owocem podróży jest kilka książek, m.in. „Podróżnik WC”, „WC na końcu Orinoko”, „Gringo
wśród dzikich plemion”.
O swoich przygodach opowiadał licznie zebranym na Garbarach studentom i
mieszkańcom Bydgoszczy, odpowiadając na ich
pytania i rozdając dziesiątki autografów.

- Początki działalności Uczelni były trudne. Dotyczy to nie
tylko skromnych warunków lokalowych i bazy materialnej,
lecz także niechętnego stosunku szkół wyższych regionu kujawsko-pomorskiego wobec szkoły niepaństwowej
prowadzącej studia na poziomie wyższym. Byliśmy w tym
gronie traktowani jak pariasi. Warto pamiętać, że zaczynaliśmy skromnie, prowadząc działalność edukacyjną
i organizacyjną w tzw. Pałacyku, gdzie mieściły się sale
wykładowe, ćwiczeniowe, Rektorat, Dziekanat oraz pomieszczenia dla pracowników administracyjnych i technicznych. Dla przykładu wszyscy nauczyciele akademiccy – profesorowie, docenci, asystenci, lektorzy – mieli do
dyspozycji jeden pokój, w którym można było odpocząć w
czasie przerw w zajęciach. Dziś to wydaje się nieprawdopodobne, w sytuacji gdy każdy Instytut i Zakład ma swoje
odrębne pomieszczenia.
Dzięki konsekwencji i długoplanowemu programowi rozwoju nasza Uczelnia zaczęła stopniowo zyskiwać prestiż
i uznanie w środowisku akademickim Bydgoszczy i województwa, a także renomę na rynku edukacyjnym. Z Uczelni jednokierunkowej prowadzącej studia licencjackie przekształciliśmy się w jednostkę o charakterze akademickim,
z uprawnieniami do studiów magisterskich. W trakcie tego
rozwoju przełamywaliśmy opór ducha, czyli m. in. środowiska akademickiego regionu oraz materii, tzn. pokonując
kolejne bariery rozwoju lokalowego i sprzętowego, kadrowego i organizacyjnego. Z przysłowiowego „kopciuszka”
Uczelnia wyrosła na liczącą się nie tylko w województwie,
lecz także w kraju szkołę wyższą o znakomitej renomie,
przyciągającą w swoje „mury” rzesze studentów z różnych
zakątków naszego kraju.
rozmawiała Elżbieta Szajkiewicz

Dla pasjonatów i nie tylko
macie możliwość zdecydowanie rozwinąć
swoje zdolności w tej dziedzinie. Oczywiście to jednak nie wszystko. Już w marcu
studenci Koła wyjeżdżają, tak jak wielu
studentów naszej Uczelni, na Targi ITB do
Berlina, lecz zostaną tam nieco dłużej niż
inni. Obiecali przygotować reportaż z wyjazdu, który zaprezentują później w ramach
otwartego wykładu. Tematyczne wykłady
poświęcone konkretnym miejscowościom
lub regionom Niemiec i Francji to jeden z
pomysłów na współistnienie Koła Języka
Niemieckiego oraz Koła Miłośników Francji
i Krajów Frankofońskich. Takim sposobem
jeszcze większe grono odbiorców będzie
mogło dowiedzieć się ciekawych informa-

miesięcy, z każdym tygodniem ich działalność nabiera coraz szybszego tempa. Do
tej pory działały osobno, lecz prawdopodobnie od przyszłego semestru nawiążą ścisłą
współpracę, by jeszcze efektywniej promować kulturę i język Francji oraz Niemiec.
Koło Języka Niemieckiego jest
przede wszystkim skierowane do pasjonatów „języka Goethego”. Podczas spotkań

cji o obu krajach.
Koło Miłośników Francji i Krajów
Frankofońskich (w których język francuski
jest językiem ojczystym, oﬁcjalnym lub
kontaktowym) nastawione jest bardziej na
propagację kultury wszystkich krajów frankofońskich niż na naukę samego języka
(co nie oznacza, że w Kole nie ma prawdziwych „maniaków” języka francuskie-

Philippe Godard, wykładowca Uniwersytetu Le Mirail na spotkaniu w WSG

Inauguracja wystawy „Żelazna Dama Paryża”

Wraz z rozwojem Uczelni pojawiają się kolejne propozycje zajęć dodatkowych, mających nie tylko „uatrakcyjnić”
te kilka lat studiów, ale przede wszystkim
pozwolić rozwinąć swoje zainteresowania.
Praktycznie każdy może znaleźć w WSG
coś dla siebie: począwszy od zajęć sportowych, poprzez muzyczne, po działalność
w kołach naukowych.
W tym artykule chciałabym Wam przybliżyć działalność dwóch kół: Koła Miłośników Francji i Krajów Frankofońskich oraz
Koła Języka Niemieckiego.
Powstały one w niemal równym
czasie, na początku roku akademickiego
2004/2005. I choć minęło zaledwie kilka

go!). Jako opiekun tego Koła mogłabym zapisać kilka stron pomysłami jego członków,
lecz skupię się może na największych naszych przedsięwzięciach. W styczniu, dzięki współpracy z Towarzystwem Przyjaźni
Polsko-Francuskiej w Bydgoszczy, zorganizowaliśmy wystawę pt. „Żelazna Dama
Paryża - historia, teraźniejszość, wizje”,
poświęconą Wieży Eiffela. Przekonaliśmy
się, już teraz na sto procent, że kierunkiem
naszego działania powinno być aktywne
dzielenie się naszymi pasjami z pozostałymi studentami WSG oraz z uczniami szkół
średnich. Tak naprawdę jednak, aby należeć do naszego Koła, nie trzeba być wielkim
specjalistą i ekspertem z „dziedziny” krajów
frankofońskich. Chcielibyśmy, aby należeli
do niego wszyscy, którzy mają ochotę na
działanie po zajęciach obowiązkowych.
W obecnej chwili przygotowujemy
się do współorganizacji I Festiwalu Kultury
Frankofońskiej, który potrwa w Bydgoszczy od połowy marca do połowy kwietnia
2005. Marzy nam się też zorganizowanie
wspólnego wyjazdu do Francji. Paryż?
Bretania? Lazurowe Wybrzeże? Jeszcze
nie wiemy. Czeka nas wiele dyskusji, ale
na pewno będzie to niezwykle udany i pouczający wyjazd.
Ponadto jesteśmy w trakcie tworzenia strony internetowej, poświęconej
krajom frankofońskim. Ma ona stać się
„polem do popisu” naszych członków. A
ponieważ każdy z nas ma różne zainteresowania związane z Francją, nasza strona internetowa będzie z pewnością także
różnorodna... Kolejną naszą ambicją jest
utworzenie stałego programu radiowego
w „Radiu WSG”. Piosenki śpiewane po
francusku stają się ostatnio coraz popularniejsze, a my chcemy przyczynić się
do ich rozpowszechniania. Nie zabraknie
też spotkań z ciekawymi gośćmi. Pierwszą zaproszoną osobą była Henryka Stachowska, prezes Towarzystwa Przyjaźni
Polsko-Francuskiej w Bydgoszczy. Mamy
nadzieję, że już w najbliższej przyszłości
gościć będziemy naszych partnerów z Uniwersytetu w Tuluzie. Chcemy, aby nasza
działalność kojarzyła się także z dobrą zabawą, dlatego będziemy organizowali cykliczne imprezy w stylu francuskim. Nasza
Uczelnia dysponuje fantastycznym klubem
„Bunkier” i myślę, że jeszcze nie raz usłyszycie zaproszenie na „wino, muzykę francuską i śpiew” właśnie do „Bunkra”...
Mam nadzieję, że przyciągniemy do naszych Kół pasjonatów Niemiec,
Francji, czy w ogóle studentów lubiących
aktywne działanie. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej www.kola.
tih.pl, gdzie dowiecie się szczegółów o
wszystkich kołach zainteresowań i kołach
naukowych, a w imieniu pani Małgorzaty
Springer-Wołodko, opiekuna Koła Języka
Niemieckiego oraz własnym zapraszam
do przyłączenia się do nas.
Anna Marchlik
Opiekun Koła Miłośników Francji
i Krajów Frankofońskich WSG
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Say “I love you” in 10 languages
Czech - Miluji te
English - I love you
French - Je t’aime
German - Ich liebe dich
Greek - S’agapo
Italian - Ti amo
Japanese - Aishiteru
Portuguese - Eu te amo
Russian - Ya tebya liubliu
Spanish - Te quiero / Te amo
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Every February , across the country, candy, ﬂowers, and gifts are exchanged between loved ones, all in the name
of St. Valentine. But who is this mysterious
saint and why do we celebrate this holiday?
The history of Valentine’s Day is
a great mystery. But we do know that February has long been a month of romance.
St. Valentine’s Day, as we know it today,
contains vestiges of both Christian and ancient Roman tradition.
For eight hundred years before
the establishment of Valentine’s Day, the
Romans had practiced a pagan celebration
in mid-February commemorating young

men’s rite of passage to the god Lupercus.
The celebration featured a lottery in which
young men would draw the names of teenage girls from a box. The girl assigned
to each young man in that manner would
be his sexual companion during the remaining year.
Instead of the pagan god Lupercus, the Church looked for a suitable patron saint of love to take his place. They
found an appropriate choice in Valentine, a
Catholic bishop, who, in AD 270 had been
beheaded by Emperor Claudius.
When Emperor Claudius II decided that
single men are better soldiers than those with wives and families, he outlawed

Znajdź w wykreślance ukryte słowa z tekstu. Good Luck!

marriage for young men - his potential soldiers. Valentine, realizing the injustice of
the decree, deﬁed Claudius and continued to perform marriages for young lovers
in secret. When Valentine’s actions were
discovered, Claudius ordered that he be
put to death.
According to one legend, Valentine actually sent the ﬁrst ‚valentine’ greeting
himself. While in prison, it is believed that
Valentine fell in love with a young girl –
who have been his jailor’s daughter - who
visited him in prison. Before his death he
wrote her a letter, which he signed ‚From
your Valentine’, an expression that is still in
use today. It’s no surprise that by the Middle Ages, Valentine was one of the most
popular saints in England and France.
The ﬁrst true Valentine card was
sent in 1415 by Charles, duke of Orleans,
to his wife. He was imprisoned in the Tower
of London at the time.
Cupid, another symbol of the holiday, became associated with it because he was
the son of Venus, the Roman god of love
and beauty. Cupid often appears on Valentine cards.
Glossary:
Vestiges – pozostałości
Establishment – ustanowienie
Commemorate – czcić
Rite – obrządek
Appropriate – odpowiedni
Emperor – cesarz
Duke – książę
To be imprisoned – być uwięzionym
To be associated with – być kojarzonym z
Valentine greeting – pozdrowienie
walentynkowe
From your Valentine – od Twojego
Walentego (od Twojej Walentynki)
Cupid – Kupidyn (Amor)
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Po raz pierwszy na podium
W Lipnie odbyły się Akademickie Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Futsalu, zorganizowane
przez Wyższą Szkołę Humanistyczno–
–Ekonomiczną z Włocławka. W zawodach
wystąpiło aż osiem zespołów, wśród których faworytami do zwycięstwa i jednocześnie do reprezentowania województwa
kujawsko–pomorskiego w eliminacjach
do Akademickich Mistrzostw Europy były
drużyny Akademii Bydgoskiej oraz zeszłorocznego mistrza – Wyższej Szkoły
Humanistyczno–Ekonomicznej.
Faza eliminacyjna odbywała się

w dwóch grupach, po czym cztery najlepsze drużyny rozegrały między sobą
mecze półﬁnałowe, z których wyłoniona
została para ﬁnalistów. Reprezentacja naszej Uczelni wywalczyła trzecie miejsce.
Śmiało można powiedzieć, że był to sukces. Dwa lata temu, gdy po raz pierwszy
startowaliśmy w zawodach, nie udało
nam się zdobyć nawet punktu. W ubiegłym roku zajęliśmy czwarte miejsce, natomiast teraz jesteśmy na podium. Bardzo
potrzebowaliśmy takiego sukcesu, pierwszego w historii sekcji.

Sukcesy sportowe WSG w ligach amatorskich
Reprezentacje sekcji gier zespołowych WSG biorą czynny udział w
rozgrywkach amatorskich lig miasta Bydgoszczy. I odnoszą kolejne sukcesy.
SIATKÓWKA
Po raz pierwszy udział w tych rozgrywkach bierze Sekcja piłki siatkowej, prowadzona przez mgr Macieja Pawlaka. Nasz
zespół gra wprawdzie w II lidze, ale ma
bardzo duże szanse na szybki awans do
grona najlepszych zespołów. Po jedenastu rozegranych kolejkach zajmuje drugie
miejsce w tabeli z jednym tylko przegranym meczem. To bardzo dobry wynik,
tym bardziej, że WSG ma jeden mecz
zaległy w stosunku do lidera – V L.O.
Bydgoszcz. Wśród pozostałych drużyn
panuje przeświadczenie, że nasz zespół
jest „poukładany” i dysponuje bardzo dobrym atakiem. Wyniki oraz opisy spotkań
można zobaczyć w każdy wtorek i środę
w dodatku lokalnym Gazety Pomorskiej,
a także na stronie internetowej www.siatkowka.psi.com.pl
PIŁKA NOŻNA
Podobnie dzieje się w sekcji piłki nożnej,
która bierze udział w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Piątek Piłkarskich. Mecze
odbywają się w weekendy w sali gier
WKS „Zawisza”. Nasi piłkarze grają w
tej lidze już drugi rok i osiągają bardzo
dobre wyniki. Z dziewięciu rozegranych
dotychczas spotkań (do zakończenia
rozgrywek pozostały dwa) WSG wygrała
osiem, przegrywając jedynie z obecnym
liderem. Nasz zespół zajmuje drugie miejsce w tabeli i ma już prawie pewny awans
do I ligi. Najlepszymi strzelcami WSG z
dorobkiem piętnastu bramek są: Daniel

Klimczyk oraz Arkadiusz Nowicki (trzynaście traﬁeń), studenci I roku TiR. Za spory
sukces uchodzić może zwycięstwo naszej
drużyny nad zespołem Wyższej Szkoły
Zarządzania i Finansów. Po zakończeniu pierwszej fazy grupowej stworzone
zostaną dwie grupy - mistrzowska oraz
spadkowa (w zależności od zdobyczy
punktowych). Rozgrywki odbywają się
systemem każdy z każdym, bez meczów
rewanżowych. Zainteresowanych dalszymi poczynaniami reprezentacji piłki nożnej odsyłamy do lektury czwartkowego
dodatku lokalnego Gazety Wyborczej, a
także zapraszamy na stronę internetową
www.al6pbydgoszcz.5pl.pl

KOSZYKÓWKA
Maciej Mackiewicz, trener zespołu koszykówki mężczyzn zgłosił reprezentację
sekcji do rozgrywek Bydgoskiego Nurtu
Basketu Amatorskiego. Dotychczas rozegranych zostało sześć kolejek spotkań, w
wyniku których nasza drużyna zajęła piąte
miejsce. Kierownik Pracowni WF i Sportu
jest pewny, że koszykarze zajmą na mecie rozgrywek jedno z trzech pierwszych
miejsc. Wyniki oraz opisy spotkań można
zobaczyć w każdy wtorek w dodatku lokalnym Gazety Pomorskiej.

Białe szaleństwo!

Jak co roku studenci naszej
Uczelni mieli możliwość korzystania z
uroków zimy dzięki zorganizowanym
przez P.W. Kolfer i Pracownię WF i
Sportu obozom sportowym w ramach
przedmiotu „Obozownictwo”. Wyjazdy, podczas których lwią część czasu
uczestnicy poświęcają na naukę i doskonalenie jazdy na nartach oraz na
snowboard, odbywają się już od trzech
lat. Tegoroczne obozy po raz pierwszy
odbywały się w trzech miejscach jednocześnie (Poronin, Zakopane, Zieleniec),
a zaliczała je rekordowa liczba osób (ok.
300).

Szymon Nowicki
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Wyczuleni na życie

Cecylia
Janeczek-Matuszewska

zaprezentowała w Galerii nad Brdą dorobek ostatnich dwudziestu lat, w którym
zdecydowanie dominuje malarstwo pejzażowe. Las, struga, zagajnik, piaskowa
dolina… uchwycone wiosną lub jesienią, o zmroku i o świcie… posłużyły za
pretekst do gry świateł i kolorów. O jej
twórczości pisano: „malować to dla artystki znaczy ujrzeć tajemniczą jedność
świata. Uderza w jej obrazach wyczulenie na wszystko, co jest wokół odbierane
swoistym słuchem wewnętrznym. Z tego
źródła bierze się pokora wobec wszystkiego, co jest większe i trwalsze niż ludzkie życie”.
Artystka ukończyła studia na
Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Uprawia malarstwo i rysunek. Wystawiała swoje prace w Polsce oraz za
granicą (Niemcy, Rumunia, Francja, Dania…). Jest laureatką inowrocławskich
konkursów „Wybitni ludzie Kujaw” oraz
„Portrety Przybyszewskiego i jego rodziny”.
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Wacław Kuczma, a po nim Cecylia Janeczek-Matuszewska

Doc. Małgorzata Szymańska-Sikora i Wacław Kuczma

nad Brdą:

Cecylia Janeczek-Matuszewska wśród swoich gości

jest autorem intrygujących w swej formie
i treści prac malarskich, rysunków, a także instalacji i performance. Oddziałuje
na odbiorcę przede wszystkim kolorem
oraz koncepcją przestrzeni. Na wystawie
zaprezentował dorobek ostatnich dwóch
lat, obrazy utrzymane w czarno-białej tonacji. Jak mówi, jest to protest przeciwko
zakłamaniu oraz infantylizmowi sztuki
współczesnej i teraźniejszego życia,
opartego na błyskotkach, za którymi nie
kryje się nic wartościowego.
Wacław Kuczma zajmuje się
działalnością artystyczną od 1982 roku.
Wystawiał w galeriach i muzeach w Polsce i za granicą (50 wystaw zbiorowych
i około 40 indywidualnych m.in. w Bydgoszczy, Krośnie, Bielsku-Białej, Nowym
Sączu, Zakopanem, Krakowie, Rzeszowie, a także w Niemczech, Holandii, na
Węgrzech i w Stanach Zjednoczonych).
Jest współzałożycielem i członkiem
Stowarzyszenia Artystycznego „Wieża
Ciśnień” oraz Towarzystwa Wspierania
Edukacji Plastycznej w Bydgoszczy.
Należy także do Stowarzyszenia Sztuki
„Graz” w Regensburgu. Od 2002 roku,
jako dyrektor Galerii Miejskiej BWA w
Bydgoszczy, promuje dorobek współczesnych twórców sztuki ze środowiska
bydgoskiego, z kraju oraz z zagranicy.

Dwie, jakże odmienne osobowości artystyczne gościły ostatnio w uczelnianej Galerii

Prof. zw. dr hab. L. Zimowski wśród studentów Architektury i Urbanistyki

Wacław Kuczma

„Bezprzewodowe Sieci Radiowe”
Pod koniec ubiegłego roku „Sigmowcy” wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Naukowe Koło Informatyczne AB dla studentów naukowych kół
pomorskich uczelni wyższych. Tematyką
konferencji były sieci radiowe. Wysłuchaliśmy referatów dotyczących m.in. kierunków rozwoju i bezpieczeństwa sieci
bezprzewodowych, protokołów do bezprzewodowej transmisji danych, poznaliśmy również budowę i zasady działania
urządzeń do takiej transmisji. Dowiedzieliśmy się także, jak samemu zbudować
antenę do odbioru radiowego, a następnie pobawiliśmy się tablicą multimedialną.
Na zakończenie każdy członek naszego
Koła otrzymał certyﬁkat udziału w konferencji. Było naprawdę sympatycznie.

„Gramy w sieci”
„Sigma” była organizatorem spotkania gry w sieci „Quake III Arena” dla
studentów naszej Uczelni. Początkowo
graliśmy indywidualnie, później mierzyliśmy swoje siły drużynowo (wygrali „Sigmowcy”). Całe spotkanie zaliczamy do
naprawdę udanych, wzbudziło ono duże
zainteresowanie (w kilkanaście minut po
rozpoczęciu nie było wolnego komputera), dlatego zamierzamy już niedługo zorganizować kolejne.

Mamy nowe twarze
Wraz z początkiem nowego
roku „Sigma” poszerzyła swe szeregi o
kilku nowych członków. Dołączyli do nas:
Grzegorz Sobala, Łukasz Mroziński, Kamil Ćwikliński, Maciej Pieczka i Paweł
Znamiec, wszyscy z II roku SI.

Jak wyświetlić nr IP oraz hosta
osoby odwiedzającej naszą stronę?
Wystarczy umieścić w kodzie naszej
strony następujący kod php:
<?php
$ip = $HTTP_SERVER_VARS[‚REMOTE_ADDR’];
/* przypisanie pod zmienną wartości z
tablicy, umożliwiającej dostęp do zmiennej środowiskowej, zawierającej nr IP
klienta */
$host = gethostbyaddr($ip);
/* funkcja pobierająca nazwę hosta ze
zmiennej */
print „Adres IP: $ip <br>”;
/* wyświetlenie adresu IP na stronie */
print „Host: $host”;
/* wyświetlenie nazwy hosta na stronie */
?>

Jak na dole strony wyświetlić czas
generowania strony?
Do tego celu należy użyć funkcji microtime(). Na samym początku naszego
dokumentu zapisujemy:
<?php
$start=microtime();
/* funkcja zwracająca czas z dokładnością do mikrosekundy */
?>
A na samym końcu:
<?php
$koniec=microtime()-$start;
/*obliczenie czasu generowania strony */
$wynik=round($koniec,4);
/* zaokrąglenie wyniku do 4 miejsc po
przecinku */
print „Strona wygenerowna w: „.$wynik.”
sekundy”;
/* wyświetlenie wyniku na stronie */
?>

LUBISZ NOWE WYZWANIA?
INTERESUJESZ SIĘ FRANCJĄ?
CHCESZ ZDOBYĆ DYPLOM MASTER
UNIWERSYTETU W TULUZIE?
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
na mocy konwencji pedagogicznej
podpisanej z Uniwersytetem w Tuluzie
OFERUJE STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE ODBYWAJĄCE SIĘ W BYDGOSZCZY W ZAKRESIE:
Transportu, Hotelarstwa, Turystyki i Rekreacji
Specjalność: TURYSTYKA

GWARANTUJEMY:
• Wysoką jakość kształcenia
• Dyplom renomowanej francuskiej Uczelni
identyczny z przyznawanym w Tuluzie
• Zajęcia z najlepszą międzynarodową kadrą
(francusko-polską)
• Wyjazdy studyjne do Francji
• Atrakcyjne staże w krajach francuskojęzycznych
• Kontakty ze studentami (Francja, Hiszpania,
Malezja, Wietnam, Maroko)
• Naukę języków obcych na wysokim poziomie
• Zdobycie nieocenionego doświadczenia w kontaktach
zagranicznych
• Możliwość kontynuacji studiów we Francji
Szczegóły: www.tuluza.wsg.byd.pl, tuluza@byd.pl
Kontakt: mgr Małgorzata Gołata
Centrum Współpracy Międzynarodowej, tel. (52) 348-23-24

UWAGA: NIE JEST WYMAGANA DOBRA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA FRANCUSKIEGO
NAUCZ SIĘ GO Z NAMI!
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KALENDARIUM
2-3 grudnia 2004

V Konferencja naukowa pt. „Teoria i praktyka w turystyce” z udziałem przedstawicieli ośrodków naukowych i branży turystycznej z całej Polski.

7 grudnia 2004

Wernisaż wystawy malarstwa Wacława Kuczmy, artysty i dyrektora Galerii Miejskiej BWA.

14 grudnia 2004

Wystawa rysunków i projektów studentów i pracowników Instytutu Architektury i Urbanistyki WPSTiH.
Swoje prace zaprezentowali: Witold Lipiński, Rui Brochado, Lech Zimowski, Józef Stasiński, Krzysztof
Borowski, Robert Barełkowski, Marta Rosenthal i Joanna Wierzbowska.

16 grudnia 2004

Bydgoskie Kolokwium Wiedzy o Ziemi. Wykład prof. dr hab. Małgorzaty Zalewskiej z ATR w Bydgoszczy
nt. „Rośliny ozdobne przyjazne człowiekowi”.

16 grudnia 2004

Mistrzostwa WPSTiH w pływaniu. Bezkonkurencyjni okazali się, jak w roku ubiegłym, reprezentanci
Uczelni - Sebastian Jordan, Łukasz Malicki, Agata Banaszewska, Monika Barlik i Renata Kwaśniak.

17 grudnia 2004

Samorząd Studencki WPSTiH organizatorem spotkania świątecznego dla podopiecznych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bydgoszczy.

21 grudnia 2004

Wykład otwarty prof. dr. inż. arch. Rui Brochado z Instytutu Piaget w Portugalii pt. „Urbanistyczne i architektoniczne struktury miast i regionów Portugalii”.

21 grudnia 2004

Spotkanie świąteczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Bydgoszczy. Atrakcją spotkania były
podarunki oraz możliwość samodzielnego wykonywania zdjęć w niedawno otwartym Muzeum Fotograﬁi.

22 grudnia 2004

Akademickie Wigilijne Spotkanie pracowników Uczelni.

23 grudnia 2004

Spotkanie wigilijne dla najbardziej potrzebujących rodzin z dzielnicy. Poczęstunek z opłatkiem umiliły
prezenty oraz wspólne śpiewanie kolęd.

30 grudnia 2004

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu WPSTiH przyjmuje nazwę Wyższa Szkoła Gospodarki w
Bydgoszczy.

11 stycznia 2005

Galeria nad Brdą WSG - wystawa malarstwa Cecylii Janeczek-Matuszewskiej.

11 stycznia 2005

Wizyta delegacji WSG w Espoo w Finlandii na zaproszenie władz Laurea Polytechnic. W programie m.in.
rozmowy dotyczące współpracy obu uczelni.

20 stycznia 2005

Bydgoskie Kolokwium Wiedzy o Ziemi. Wykład mgr inż. Bogdana Jankowskiego, rzecznika patentowego
ATR w Bydgoszczy pt. „Ochrona własności intelektualnej w pracach naukowych”.

20-21 stycznia 2005

II Konferencja z cyklu „Systemy i technologie informatyczne w gospodarce turystycznej i logistyce”.

20-21 stycznia 2005

WSG organizatorem Konferencji „E-learning w szkolnictwie wyższym – możliwości, kierunki rozwoju, doświadczenia”.

22 stycznia 2005

Studenckie Koło Turystyczne OROS organizatorem spotkania z Wojciechem Cejrowskim, podróżnikiem,
dziennikarzem i fotografem.

23-26 stycznia 2005

Wizyta Kanclerza Krzysztofa Sikory w Atenach i Patra (miasto partnerskie Bydgoszczy).

25 stycznia 2005

Lakis Panayiotou, menedżer największej na Cyprze sieci hotelowej Louis Group, gościem Pracowni Praktyk WSG. Podpisano kolejną umowę o współpracy, dzięki której nasi studenci będą mogli wyjechać na
praktyki nie tylko na Cypr, ale i na Rodos oraz Kretę.

27-28 stycznia 2005

WSG gospodarzem trzecich „Spotkań Edukacyjnych”, organizowanych przez Zrzeszenie Studentów Polskich dla maturzystów i nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego. Ofertę edukacyjną zaprezentowało ponad 20 szkół wyższych z regionu.

1-10 lutego 2005

WSG organizatorem ferii z bezpłatnym Internetem dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.
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