WSG 2005/2006
więcej i lepiej

Co się zmieniło w WSG po wakacyjnej
przerwie? Przede wszystkim przybyło, i to znacznie, studentów - łącznie na
wszystkich rocznikach jest ich już niemal
6 tysięcy. Powszechnie znana i uznana
Uczelnia przyciąga na studia coraz więcej
kandydatów z regionu, z kraju, a nawet
z zagranicy. Czym? Przede wszystkim
atrakcyjnym programem kształcenia, na
który składa się już 7 kierunków – Turystyka i Rekreacja, Informatyka i Ekonometria, Architektura i Urbanistyka, Socjologia, Geografia i debiutujące w tym
roku Kulturoznawstwo i Ekonomia. W
ramach Turystyki i Rekreacji

powstały nowe specjalności - Rekreacja
i Rehabilitacja oraz Zarządzanie Gastronomią, również Informatyka i Ekonometria włączyła nową specjalność - Teleinformatykę.
Aby pomieścić tak wielu studentów, potrzeba więcej sal dydaktycznych. Baza lokalowa Uczelni powiększyła się o o 2200
m2 i wynosi obecnie 8200 m2. Numeracja budynków literami alfabetu sięgnęła w
tym roku litery K. Nowością są trzy budynki G, H i J przy ul. Garbary 3. W pierwszym z nich mieści się Instytut Geografii
i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Kulturoznawstwa, Centrum Szkoleń i Cer-
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tyfikacji, Biuro Praktyk, Biuro Karier, Pracownia Wychowania Fizycznego i Sportu,
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
oraz trzy aule wykładowe i laboratoria
komputerowe. Mają tu też siedzibę: Komisja Stypendialna, Pełnomocnik Uczelni
ds. Osób Niepełnosprawnych i Rzecznik
Praw Studenta. Budynek H zajmują: Muzeum Fotografii, pracownia fotograficzna, koła naukowe, chór „Hasło” oraz trzy
uczelniane zespoły muzyczne. Są tu też
dwie sale dydaktyczne. W salach budynku J znajdują się: Instytut Socjologii, Biuro Projektów Europejskich Europe Direct,
sale wykładowe, świetlica studencka,
sala bilardowa, bufet i siedziba Samorządu Studenckiego.
Budynek K, na zachodnim krańcu kampusu, to najnowsza inwestycja Uczelni.
Obecnie jest w trakcie budowy, według
planów przyjmie studentów w drugim semestrze tego roku i znajdą się tam sale
dydaktyczne, Biuro Projektów Europejskich i pokoje gościnne.
Na tym nie skończą się uczelniane inwestycje. W wyniku wygranego przetargu
WSG nabyła teren przylegający do północno-zachodniej części kampusu. Powstanie tam kolejny budynek dydaktyczny, dziś nazwany roboczo „Flagowym”.
Wiele zmieniło się także w dotychczasowych lokalach. W opustoszałym budynku
D zostanie urządzone laboratorium gastronomiczne, w budynku B znalazł siedzibę Dziekanat Wydziału Technologicznego, ponadto utworzono 2 dodatkowe
pracownie komputerowe. W budynku F
została oddana do użytku druga klatka
schodowa, a w budynku A został przeprowadzony remont kapitalny. Szczególnie
podoba się tam nowa posadzka z polerowanego gresu oraz panoramiczne okna w
stołówce, za którymi rozciąga się piękny
widok na zabytkową śluzę. Ponadto, teren niemal całego kampusu został wyłożony kostką. Dodajmy, że znajdujące się
na terenach zielonych nad Brdą arboretum botaniczne wzbogaciło się o unikatową w skali regionu atrakcję – „Petrarium”,
czyli ekspozycję rzadkich skał i minerałów
z Polski i Europy. Będzie ono służyło nie
tylko studentom geografii WSG, ale także
uczniom bydgoskich szkół średnich.
Nie dziwi zatem niedawna informacja, że
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy otrzymała nagrodę wy-

dawnictwa „ROMDOM” w dziewiątej już
edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku” za modernizację i rewitalizację terenów Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, a przede wszystkim
za wykorzystanie naturalnych terenów
rzeki Brdy i stworzenie funkcjonalnego
kampusu w starej dzielnicy miasta.

Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy” i datą
założenia Uczelni. Rewers jest koloru
czerwonego, a na jego tle znajduje się
orzeł w koronie, okolony napisem „WIEDZA SPOŁECZEŃSTWO GODNOŚĆ”.
Sztandar Uczelni został poświęcony 30
września br. przez J.E. biskupa Jana Tyrawę, Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej,

Patronka WSG
Decyzją Konwentu i Senatu naszej Uczelni Święta Jadwiga Królowa została patronką WSG. W uzasadnieniu czytamy:
„Święta Jadwiga dawała liczne świadectwa swej niepospolitej mądrości, roztropności, wrażliwości i inicjatywy. Wykazywała wielką troskę o potrzeby środowiska
akademickiego, a jako fundatorka Akademii Krakowskiej odnowiła i rozszerzyła zakres działania tej matki wszystkich
szkół wyższych w Polsce.
Zdecydowano również, że dzień 7 czerwca, obchodzony w Polsce jako dzień
Świętej Jadwigi Królowej, będzie w WSG
Dniem Patrona Uczelni.
Konwent i Senat
WSG ustanowiły także godło, pieczęć, flagę i sztandar naszej
Uczelni. Godło stanowi stylizowany orzeł z
koroną, będący herbem rodowym Andegawenów, z którego
pochodziła Patronka Uczelni, rozpostarty
nad logo Uczelni, czyli stylizowaną kulą
ziemską wraz z umieszczonymi na niej
inicjałami WSG.
Sztandar ma na awersie kolor niebieski
(przyjęty jako barwa Uczelni, symbolizująca m.in. wielkoduszność, wzniosłość i
dalekosiężność planów i zamiarów), na
jego tle godło okolone napisem „Wyższa
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który zwracając się do młodzieży powiedział: „Sztandar jest symbolem, który
odsyła nas do rzeczywistości, jaką jest
Uczelnia. Humanizacja człowieka następuje przez zdobywanie wiedzy i mądrości. Przyjmijcie ten sztandar, zdobywajcie
wiedzę, zdobywajcie własne człowieczeństwo”.

TRANSPORT
to krwiobieg gospodarki
Tak długo, jak długo ludzkość nie odkryje, opanuje i wprowadzi w życie techniki teleportacji,
czyli przesyłania materii za pośrednictwem np. mediów telekomunikacyjnych,
jedynym sposobem przemieszczania osób i rzeczy będzie ich transportowanie.
oraz potrzeby przemieszczania rzeczy.
Potrzeby transportowe osób są typowym
procesem „on-line”, którego rozwiązywanie musi w pierwszej kolejności uwzględniać czynnik czasu. Minimalizacja czasu,
traktowanego przez podróżnych jako
czas stracony, jest podstawowym zadaniem zarówno dla logistyki, jak i dla prawidłowej polityki transportowej. Zatem potrzeba harmonizacji czasowej wszystkich
procesów współbieżnych, decydujących
o jakości usług transportu osób, zdecydowanie dominuje nad wszelkimi innymi
kryteriami oceny jakości procesu.
Transport rzeczy może być traktowany
jak proces „off-line”, w którym nadrzędnym kryterium stają się racjonalnie stosowane zasady dostawy „just-in-time”, „door-to-door” i „single-mode”. W procesach
zapewniających mobilność rzeczy dopuszczalne, a często wręcz niezbędne są
przerwy w ich realizacji i wynikająca stąd
zmiana rytmu procesów transportowych
oraz korelacja potrzeb przewozowych z
pojemnością infrastruktury transportowej.
Celem tej korelacji powinna być maksymalizacja przepustowości dostępnej sieci transportowej. W ramach takiego podziału transportu można, a nawet trzeba
dążyć do pełnej harmonizacji usług logistycznych.
Na dzień dzisiejszy sytuacja w transporcie
wygląda tak, że w ok. 80% masa towaro-

Prof. Janusz Łacny
na Międzynarodowym Forum Transportu Autokarowego i Autobusowego w Szanghaju

Transport jest nie tylko bardzo istotną
gałęzią gospodarki narodowej niemal
każdego kraju, w tym niewątpliwie gospodarki polskiej. Jest on również, a
może przede wszystkim, jednym z najistotniejszych czynników rozwoju gospodarczego całego kraju. Tworzenie coraz
sprawniejszego systemu transportowego,
zapewnienie mu możliwości stałego rozwoju i doskonalenia jego form oraz zasad
funkcjonowania, stymuluje rozwój całej
gospodarki narodowej. Nie na darmo
przecież transport nazywany jest często
„kręgosłupem” lub „krwiobiegiem” gospodarki narodowej. Nie można sobie zatem
wyobrazić rozwoju gospodarczego kraju,
a tym bardziej rozwoju dużego bloku krajów, jakim jest np. Unia Europejska, bez
rozwoju jego systemu transportowego.
Co więcej, rozwój i doskonalenie form
systemu transportowego państwa musi
wyprzedzać rozwój gospodarczy. Tylko
wtedy transport będzie bowiem pełnił rolę
motoru napędowego całej gospodarki.
Z punktu widzenia odbioru społecznego
najprostszym, a zarazem najogólniejszym
i najistotniejszym kryterium klasyfikacji
potrzeb transportowych gospodarki jest
podział podmiotowy transportu, a więc podział na transport osób i transport rzeczy.
Społeczeństwo w sposób absolutnie jednoznaczny różnicuje potrzeby w zakresie
zapewnienia swobodnej mobilności osób

wa przewożona jest środkami transportu
drogowego. Taka sytuacja utrzymuje się
zarówno na rynku polskim, jak i ogólnoeuropejskim od dłuższego czasu, a tendencja wzrostowa występuje w tej branży
działalności gospodarczej od kilkunastu
lat, a więc od czasu, kiedy to transport
drogowy pokrywał zaledwie około 40%
potrzeb przewozowych. Podobnie, choć
na nieco mniejszą skalę, ma się sprawa
w transporcie osób. Dominacja transportu
drogowego była najwyraźniej widoczna
choćby niedawno, w kontekście pogrzebu
papieża Jana Pawła II.
Transport międzynarodowy pełni wiodącą
rolę w rozwoju handlu, eksportu i importu.
Odgrywa też coraz większą i istotniejszą
rolę w rozwoju gospodarczym poszczególnych państw oraz ich wzajemnej integracji w ramach globalnej gospodarki
ogólnoświatowej. Jest on istotny również
dlatego, że może prowadzić do redukcji
dysproporcji gospodarczych i społecznych
pomiędzy różnymi państwami, szczególnie w przypadku państw peryferyjnych
lub nie posiadających klasycznego okna
na świat w postaci dostępu do morza. Co
więcej, transport jest warunkiem wstępnym dla rozwoju turystyki. Zatem rozwój
transportu oraz harmonizacja i upraszczanie procedur transportowych były zawsze
i są nadal, lub przynajmniej powinny być,
celem rządów faktycznie, a nie pozornie,
zainteresowanych dynamicznym rozwojem gospodarczym swoich państw.
Ponieważ w transporcie międzynarodowym pojazdy przekraczają granice państwowe lub celne, rozwój i upraszczanie
procedur transportowych rodzi specyficzne problemy, rozwiązywanie których wymaga ścisłej współpracy i szeroko pojętego porozumienia rządów i narodów. Mają
one prowadzić do wykreowania spójnego systemu infrastruktury tworzącej
sieć korytarzy komunikacyjnych, a także
do stworzenia uproszczonych procedur
granicznych oraz jednorodnych zasad i
regulacji prawnych, które umożliwią osiągnięcie wysokiego poziomu efektywności,
bezpieczeństwa i jednocześnie proekologiczności transportu.
W miarę rozwoju procesu tworzenia powojennego ładu w Europie i na świecie,
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po zakończeniu drugiej wojny światowej
rozpoczął się również proces harmonizacji zasad funkcjonowania kolejnych elementów gospodarki międzynarodowej, w
tym również zasad realizacji transportu
międzynarodowego, najpierw w zakresie
potrzeby ich dostrzegania, a następnie
również stopniowego opracowywania i
powolnego wprowadzania w życie. Od
niemal 50 lat nowymi regulacjami prawnymi obejmowano kolejne rozdziały zasad funkcjonowania transportu. Wyjątkową aktywnością i skutecznością działania
w tym zakresie wykazała się Europejska
Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych – EKG ONZ (United
Nations Economic Commission for Europe - UNECE), a w szczególności jej Komitet Transportu Lądowego (Inland Transport Committee). Dzięki swej neutralności
oraz zarówno europejsko-azjatyckiemu
jak i transatlantyckiemu zasięgowi swego
działania (do EKG należy 55 państw, w
tym wszystkie państwa europejskie, państwa WNP oraz USA i Kanada) Komitet
opracował, a Komisja przyjęła i wdrożyła
dotychczas już ponad 50 różnych konwencji regulujących zasady funkcjonowania transportu międzynarodowego, w tym
transportu drogowego.
W 1999 roku Rząd Rzeczpospolitej Polskiej rozpoczął negocjacje w sprawie
przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Została wówczas złożona deklaracja przyjęcia przez Polskę całości
prawa unijnego w zakresie transportu
z zastrzeżeniem, że w niektórych dziedzinach strona polska może wystąpić o
zastosowanie okresów przejściowych.
Transport drogowy w Unii Europejskiej
regulowany jest bowiem przez około 300
aktów prawnych różnej rangi i ich adaptacja do polskich realiów może napotykać
tu i ówdzie na różnego rodzaju przeszko-

dy, bariery lub utrudnienia.
Co prawda w Białej Księdze Unii Europejskiej z 2001 roku pt.: „Europejska polityka transportowa 2010, czas na podjęcie
decyzji” wyraźnie podkreśla się, że należy
ograniczyć rolę transportu drogowego poprzez: przerzucenie masy towarowej na
transport kolejowy, szersze wprowadzenie transportu kombinowanego oraz pełne
obciążenie transportu drogowego kosztami zewnętrznymi; stąd np. wprowadzenie
nowego systemu opłat za korzystanie z
autostrad w Niemczech i Austrii.
Generalnie obserwacja rynku transportowego Europy, a także wieloletnie doświadczenia polityki transportowej Unii
Europejskiej, skłaniają ku tezie, że rola
transportu drogowego na rynku europejsko-azjatyckim w najbliższych 10 latach
będzie systematycznie wzrastała i nie
pomogą tu żadne zalecenia. Jeżeli celem końcowym dla przedsiębiorstw są
pozytywne wyniki finansowe, to w danych
systemach gospodarczych technologia
realizacji musi być podporządkowana
temu celowi. Żadne zalecenia i wytyczane kierunki pożądanego z różnych względów rozwoju, w określonych warunkach
ekonomicznych, nie zastąpią twardych
reguł rachunku ekonomicznego.
Warto tu wspomnieć, że niedawno Chiny, Indie i Pakistan stając się członkiem
IRU (The International Road Transport
Union), wykazały zainteresowanie włączeniem się w lądowe łańcuchy dostaw,
oraz że Mongolia i Tadżykistan są już na
etapie wdrażania systemu TIR w swoich
krajach, a zaawansowane w tym zakresie
prace finalizowane są w krajach Bliskiego
Wschodu, a więc w Syrii, Jordanii, Libanie, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych
Emiratach Arabskich.
			
Janusz Łacny

„Feliks” dla
Kanclerza
WSG
Kanclerz WSG doc. Krzysztof Sikora został
tegorocznym laureatem Feliksa - nagrody
przyznawanej ludziom sukcesu przez „Gazetę Wyborczą” - za stworzenie jednej z
najlepszych niepaństwowych Uczelni w
Polsce. Wśród nagrodzonych byli również
prof. Adam Marcinkowski, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.Honorowego
Feliksa otrzymali Abdullah Ibn Abdulaziz
al Saud, król Arabii Saudyjskiej oraz Abdullah Al-Rabeeah, lekarz ze szpitala w
Rijadzie, dzięki którym doszło do szczęśliwego rozdzielenia bliźniaczek syjamskich
z Janikowa k. Inowrocławia.
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Prof. dr hab.
Wiesław Maik
członkiem
– korespondentem

Europejskiej
Akademii
Nauki, Sztuki
i Literatury

W maju 2005 r. prof. W. Maik został
powołany w skład Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury. Jest to
prestiżowe stowarzyszenie uczonych,
artystów i pisarzy skupiające około
700 członków. Członkami tytularnymi
są laureaci nagrody Nobla i członkowie narodowych akademii. Obecnie w
skład Akademii wchodzi 70 laureatów
nagrody Nobla i wielu prezesów lub
wiceprezesów akademii krajowych.
Akademia powstała w 1979 r. w
Paryżu i współpracuje z UNESCO,
Światową Organizacją Zdrowia i 50
akademiami narodowymi. Coroczne
zgromadzenia członków Akademii
odbywają się w Paryżu. Językami
oficjalnymi są francuski i angielski.
Członkami Akademii są m.in.:
- jako członkowie tytularni – prof. prof.
Henryk Samsonowicz, Andrzej Wyczański, Zdzisław Lech Sadowski
- jako członkowie – korespondeci
– prof. prof. Stefan Jurga, Jan Łoboda, Karol Modzelewski, Władysław
Welfe, Andrzej Wiszniewski.

Sp eł niony

nie do końca

Rozmowa z prof. dr. Zdzisławem
Preisnerem, geografem, wykładowcą WSG i od niedawna członkiem
The Explorers Club.

- Jest Pan jednym z 3 tysięcy członków
(w tym 23 Polaków) stowarzyszenia The
Explorers Club. Trafił Pan do światowej
elity podróżników i badaczy…
- To prawda, jest to elitarna organizacja,
której członkami były takie osobistości
jak: zdobywcy biegunów Roald Amundsen i Robert Peary, lunonauci Buzz Aldrin i Neil Armstrong, żeglarz i archeolog
Thor Heyerdahl, himalaista Sir Edmund
Hillary… Ja jednak nie utożsamiam się
z elitą światową. Nie jestem wielkim
eksploratorem, nie zdobywam szczytów
ani biegunów. Za to sporo podróżuję po
świecie i zdobytą w ten sposób wiedzę
z zakresu geografii, kulturoznawstwa itp.
przekazuję innym, głównie młodzieży.
To zostało dostrzeżone przez członków
polskiego oddziału The Explorers Club,
a ściślej przez wiceprezes Elżbietę Dzikowską, która rekomendowała mnie
do Klubu (decyzję o przyjęciu w poczet
członków podjęła Rada Dyrektorów w
Nowym Jorku).
- Czym zajmuje się The Explorers
Club ?
- Został założony w 1905 roku w Stanach
Zjednoczonych jako wielodyscyplinarne,
profesjonalne stowarzyszenie, którego
misją jest wspieranie eksploracji na lądzie, morzu, w powietrzu i przestrzeni,
zwłaszcza w takich dziedzinach jak nauki fizyczne i biologiczne. Ważnym zadaniem jest także zachęcanie młodych ludzi do wybierania kariery we wszystkich
naukach terenowych, technologii i konserwacji. Na historycznej liście członków,
poza wymienionymi już wcześniej, figurują m.in.: polarnik Sir Ernest Shackleton, lotnik Charles A. Lindbergh, prezydent Theodore D. Roosevelt, oceanograf
William Beebe, archeolog oceaniczny,

znalazca wraków „Titanica” i „Bismarcka”
Robert Ballard, himalaiści Tenzing Norgay, Norma Dyhrenfuhrt i Reinhold Messner, pierwsza amerykańska astronautka
Sally Ride. Pierwszymi Polakami przyjętymi do Klubu w 1920 roku byli polarnik
Henryk Arctowski i lekarz Antoni Jurasz.
Obecnie na świecie działa 13 zagranicznych oddziałów Klubu, w tym Polski
Oddział The Explorers Club z prezesem
Markiem Kamińskim na czele. Wśród
jego 23 członków znajdują się: dziennikarz i podróżnik Olgierd Budrewicz, żeglarka Krystyna Chojnowska-Liskiewicz,
speleolog i polarnik, do niedawna prezes
Oddziału Maciej Kuczyński, wspomniana
wiceprezes Elżbieta Dzikowska, znawca
Andów Zdzisław Ryn, filmowiec i podróżnik Stanisław Szwarc-Bronikowski, himalaista Krzysztof Wielicki… Ja jestem
w tym gronie jedynym geografem.
- Geografem podróżnikiem. Zwiedził Pan
już chyba wszystkie kontynenty.
- Wszystkie zamieszkałe, choć do Antarktydy niewiele mi brakowało. Najczęściej bywałem w Azji, największym, ale
i bardzo zróżnicowanym geograficznie
i kulturowo kontynencie. Jednak moim
ulubionym kierunkiem jest Australia. Byłem tam zaledwie cztery razy, objechałem za to wszystkie stany i zwiedziłem
niemal wszystkie najważniejsze obiekty
przyrodnicze.
- Czy cel podróży jest zawsze taki sam?

- Chyba tak. Przede wszystkim chcę
poznawać to, o czym wcześniej czytałem i co oglądałem na zdjęciach po to,
by zrozumieć przyrodę w jej rozmaitych
aspektach. Interesują mnie również obce
kultury, np. pozostałości po starych cywilizacjach.
- Pierwsza Pana wyprawa prowadziła…
- …szlakami Beskidów, potem Tatr i Sudetów (urodziłem się zresztą w górach).
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Podróże zagraniczne zaczęły się w końcu lat 70., gdy podjąłem pracę w Instytucie Geografii UMK w Toruniu. Były to
trzy kolejne wyprawy na Spitsbergen,
gdzie prowadziliśmy badania z zakresu
geomorfologii glacjalnej. Samodzielnie
po pierwszy raz wybrałem się do Indii
(bo tam bezpośrednio docierały samoloty LOT-u). Jest to bardzo trudny dla
podróżnika (bez opieki pilota) kraj, ale
bardzo interesujący. Dlatego wracałem
tam jeszcze czterokrotnie. Potem były
wyjazdy do innych krajów azjatyckich, do
Ameryki Południowej, Afryki…
- Podróżuje Pan samotnie?
- Rzadko, bo nie jestem z natury samotnikiem. Najbardziej lubię wyjazdy w niedużych, 3-5-osobowych grupach, aczkolwiek bardzo miło wspominam wyprawy
ze studentami do Indii, Nepalu i Indonezji
lub ubiegłoroczną wyprawę do Australii
trzema kempingowymi samochodami,
którymi przemierzyliśmy 13 tysięcy kilometrów.
- Z podróży przywozi Pan…
- Przede wszystkim zdjęcia (moje archiwum liczy obecnie ok. 50 tysięcy fotografii) i filmy. W latach 90. ubiegłego wieku
założyłem – z myślą o finansowaniu
podróży – wydawnictwo, które zajmuje
się głównie wydawaniem podręczników
geograficznych, ilustrowanych moimi
zdjęciami. Wydałem, jak dotąd, jeden
album o Grenlandii, ponadto wymyśliłem
serię „Świat w pigułce”, ukazującą w poszczególnych zeszytach najciekawsze
kraje i zjawiska przyrodnicze, 4 zestawy
fotogramów itp. Uważam za swój sukces
to, że mogę dziś zilustrować większość
zagadnień z zakresu geografii. Ponad 2
tysiące moich zdjęć trafiło już do rozmaitych książek. Obecnie planuję przygotowanie, również dla szkół, kolejnych tematycznych zestawów fotogramów, np.
wulkany świata, pustynie, człowiek i jego
dom na różnych kontynentach. Jest to

Laos

zbieżne z przyjętą przez Polski Oddział
The Explorers Club misją popularyzowania wiedzy o świecie wśród młodzieży
i zachęcania jej do własnych poszukiwań w tej dziedzinie. Od dawna zresztą
odbywam wiele odczytów w szkołach,
rozmaitych klubach i organizacjach.
Będzie już ich ok. tysiąca.

- Nie może być inaczej. Wykładam w
Uczelni geografię regionalną świata, regiony turystyczne świata oraz
historię kultury i sztuki. Przekazuję
studentom nie tylko wiedzę, ale i
własne wrażenia. Zdjęcia są ilustracją i emocjonalnym komentarzem do faktów.
- Dokąd teraz wybierze się nowy
członek The Explorers Club?

Grenlandia

- Z Pana zdjęć korzystają również
studenci WSG.

- Najbliższa podróż wiedzie do
RPA, w planie jest też klubowa
wyprawa na Wyspę Wielkanocną, chcę też pobyć trochę na
Saharze. W przyszłym roku
planuję Chiny (byłem tylko
w południowej części tego
kraju). Myślę też o Ameryce
Środkowej, co roku jeździmy
po Europie. I koniecznie muszę wybrać się do Iranu…

Australia

- W zasadzie tak, ale nie
czuję się człowiekiem
spełnionym do końca.
Im więcej podróżuję,
tym większe mam potrzeby poznawania. I
tym bardziej zdaję sobie sprawę z tego, jak
wiele jeszcze tajemnic
kryje świat. Mam też
świadomość tego, że
wielu planów i marzeń nie uda mi się
zrealizować. I stąd
ta rozterka.
			
			
rozmawiała
Elżbieta
Szajkiewicz

Australia

- Mówi się, że człowiek jest
szczęśliwy, gdy może zajmować się tym, co kocha.
Czy tak jest w Pana przypadku?
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Język angielski w biznesie
Coraz częściej w ogłoszeniach
szkół językowych i kursów pojawiają się hasła: „język angielski w
biznesie”, „język angielski prawa i
ekonomii” itp. Nie są to wyłącznie
slogany mające zachęcić klienta
do korzystania z oferty danej szkoły czy firmy. To jak najbardziej wyjście na przeciw potrzebom rynku,
zwrócenie uwagi na wymagania,
jakie stawia przed nami wszystkimi
uczącymi się i nauczającymi nowy
świat – zjednoczona Europa.
Wyższa Szkoła Gospodarki idzie z duchem czasu, dostrzega te zmiany i ma
dla studentów ciekawą propozycję. W
ramach lektoratów z języka angielskiego
na wyższych poziomach nauczania (od
średniozaawansowanego wzwyż) studenci mogą wybierać jako profil kształcenia
„Język angielski w biznesie”. W minionym
roku akademickim 04/05 funkcjonowały
trzy grupy na poziomie BEC Preliminary i
jedna na poziomie BEC Vantage.
Zajęcia w takich grupach mają na celu
zapoznanie studenta ze strukturą egzaminu BEC, wprowadzenie i zasymilowanie słownictwa biznesowego – wyrażeń,
zwrotów, skrótów, idiomów. Kładziemy
nacisk na opanowanie umiejętności komunikatywnych, charakterystycznych dla
użytkownika języka biznesowego (komunikacja telefoniczna, rozmowa z klientem,
rozmowa kwalifikacyjna, prezentacja).
Rozwijana jest również umiejętność pisania tekstów niezbędnych do funkcjonowania w środowisku biznesowym, takich jak
list formalny, podanie o pracę, CV, raport
z konferencji, ogłoszenie, reklamacja,
krótka notatka służbowa. Podręczniki,
używane na zajęciach zawierają teksty
oryginalne, pochodzące z gazet anglojęzycznych, jak również testy i ćwiczenia
będące przykładami zadań egzaminacyjnych. Staramy się jak najwięcej mówić na
zajęciach tylko po angielsku. Jest to niezmiernie ważne, gdyż egzamin BEC zawiera także część ustną, w czasie której
sprawdzane są umiejętności sprawnego
wypowiadania się w języku angielskim na
różne tematy.

Council, WSG, jako Zamknięte Centrum
Egzaminacyjne organizuje i przeprowadza egzaminy BEC, jak również prowadzi
dodatkowe kursy przygotowujące do egzaminów BEC Preliminary, BEC Vantage
i BEC Higher. W kursach przygotowawczych może uczestniczyć każdy.
BEC czyli Business English Certificate, to
ważny bezterminowo certyfikat, poświadczający znajomość zawodowego języka
angielskiego. Uznawany jest zarówno w
Polsce jak i na całym świecie przez instytucje państwowe, edukacyjne i komercyjne. BEC Vantage i Higher, jako certyfikaty
na wyższym poziomie zaawansowania
języka, uznawane są również jako udokumentowanie kwalifikacji językowych
wymaganych od przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, a także od pracowników polskiej służby cywilnej.
Od kilku lat na całym świecie egzaminy
BEC stają się bardziej popularne niż np.
FCE czy CAE, gdyż poświadczają znajomość języka specjalistycznego, zawodowego. Osoba, która posiada certyfikat
BEC jest postrzegana jak potrafiąca porozumieć się w języku angielskim nie tylko
w zwykłych, codziennych sytuacjach, ale
również w pracy zawodowej, w kontaktach służbowych, w biznesie, ekonomii i
marketingu. Zarówno osoby pracujące,
jak i świeżo upieczeni studenci pragną
zdać egzamin BEC i otrzymać certyfikat,
który stał się dobrą monetą przetargową
przy ubieganiu się o miejsca na międzynarodowych uczelniach i w procesie
poszukiwania dobrej pracy. Warto więc
spróbować własnych sił.

Po 4 semestrach lektoratu z języka angielskiego studenci WSG
zdają obowiązkowy egzamin z
tego języka. Osoby, które zdecydują zdawać egzamin BEC
i zdadzą go pozytywnie, mogą
uzyskać zwolnienie z egzaminu
końcowego z lektoratu. Egzamin
BEC można zdawać w WSG.
W ramach współpracy z British
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Charakterystyka:
we wszystkich trzech przypadkach „biznesowy” aspekt egzaminu ma odzwierciedlenie w słownictwie, tekstach i sytuacjach zamieszczonych wśród zagadnień
egzaminacyjnych; wszystkie trzy egzaminy BEC składają się z następujących
części: Listening (czyli słuchanie = uzupełnianie luk, odpowiadanie na pytania
do odsłuchu, zapisywanie konkretnych
informacji, jak np. numer telefonu, adres,
numer faktury, zamówienia...), Reading
(czyli czytanie = uzupełnianie luk, odpowiadanie na pytania ogólne i szczegółowe, sprawdzenie zrozumienia tekstów
oryginalnych...), Writing (czyli pisanie =
robienie notatek, pisanie listów, raportów, emaili, ogłoszeń...), Speaking (czyli
część ustna, sprawdzająca umiejętność
argumentowania własnych opinii i sądów,
prowadzenia dyskusji, opowiadania o sobie, swojej pracy, zawodzie – odbywa się
w parach lub grupach po 3 osoby).
Po szczegółowe informacje dotyczące
kursów przygotowawczych oraz samych
egzaminów można sięgnąć na stronę internetową:
http://www.certyfikaty.tih.pl/kursy/kursy_
jezyki_obce
Magdalena Kaleta-Kuzińska
Sprostowanie: W moim poprzednim artykule napisałam że wszyscy studenci WSG
uczą się języka angielskiego. Wkradł się
błąd. Miałam na myśli studentów trybu
dziennego. Przepraszam wszystkich za
nieprecyzyjną informację. MK-K

WSG - uczelnia
międzynarodowa
Wraz z nowym rokiem akademickim WSG
jeszcze silniej stawia na umiędzynarodowienie kształcenia. Wejście do programu SOCRATES-ERASMUS oraz liczne
kontakty zagraniczne pozwolą Uczelni
na uczestnictwo w wymianie międzynarodowej studentów oraz wykładowców.
Bogata i zróżnicowana oferta kształceniowa Studium Języków Obcych (pod względem liczby proponowanych języków z
WSG może porównywać się jedynie UMK
w Toruniu) pozwala na wyposażenie studentów w nowoczesne umiejętności językowe i stwarza duże szanse na międzynarodowym rynku pracy. Obcokrajowcy
coraz liczniej przybywający na studia do
WSG ułatwiają wymianę doświadczeń i
zdobywanie kontaktów zagranicznych.
Jeszcze większe możliwości stwarza z
pewnością nowa, wyjątkowa specjalizacja, która wystartowała w październiku na
kierunku Turystyka i Rekreacja. Specjalizacja „Kompetencje językowe w turystyce”
ma na celu wykształcenie profesjonalnego pracownika, sprawnie poruszającego
na wymagającym rynku międzynarodowych usług turystycznych. Absolwent tej
specjalizacji nauczy się sporządzania
umów, ofert, pism oficjalnych w języku
angielskim, zgodnie z normami i standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej.
Będzie umiał skonstruować i przetłumaczyć oferty turystyczne dla zagranicznych
kontrahentów, uwzględniając różnice kulturowe i specyfikę językową. Posiądzie
podstawową wiedzę o Unii Europejskiej
i jej funkcjonowaniu, ze szczególnym
uwzględnieniem terminologii ekonomicznej i prawnych aspektów działalności
turystycznej w krajach UE. Pozna bliżej
specyfikę kulturę wybranych krajów i regionów, w tym szczególnie atrakcyjnych
destynacji turystycznych.

Główny nacisk specjalizacji położony jest na aspekty lingwistyczne i
kulturoznawcze. Większość zajęć jest
prowadzona w języku angielskim. Jest to
kolejny krok ku utworzeniu w WSG specjalności lingwistycznej. Przypomnijmy,
że Studium Języków Obcych WSG, jako
pierwsze w regionie, zróżnicowało profile
kształcenia językowego w ramach tego
samego kierunku studiów (studenci mają
możliwość wyboru profilu językowego,
np. „język angielski w biznesie”, „język angielski w turystyce i hotelarstwie”, „język
angielski w informatyce”, etc.).
Specjalizacja „Kompetencje językowe w
gospodarce turystycznej” wprowadza jednak wiedzę o wiele szerszą, daje studentom nowe perspektywy rozwoju. To otwarcie na zagranicę realizowane jest w WSG
również poprzez zaproszenie do nauki
studentów zza naszej wschodniej granicy. W październiku poczet studentów zasilili młodzi ludzie z Ukrainy, dla których
studia w „sercu Europy” to przepustka do
Unii Europejskiej. Dzięki studiom w WSG
studenci z Ukrainy będą mogli odbywać
praktyki w Unii Europejskiej, zdobyć dyplom europejskiej uczelni i wreszcie znaleźć w Unii pracę. Są do tych studiów
bardzo entuzjastycznie nastawieni i chętnie zapoznają się z kulturą, obyczajami i
językiem naszego kraju.
Otwarcie na zagranicę i współpraca z zagranicznymi uczelniami to cel
nr. 1 WSG. Do wzorcowej współpracy z
renomowanym Uniwersytetem w Tuluzie
(jedyna w Polsce możliwość zdobycia dyplomu Master francuskiego uniwersytetu)
w ciągu ostatnich doszły kontakty z kilkunastoma partnerami z całej Europy.
A więc Drogi Studencie… pozostaje tylko
wykorzystać szansę.
Magdalena Kaleta-Kuzińska

Laury
za poezję
Małgorzata Springer-Wołodko, lektorka języka niemieckiego w naszej
Uczelni zdobyła I miejsce w konkursie
poetyckim, zorganizowanym przez dobrze znany miłośnikom języka i kultury
niemieckiej dwumiesięcznik DEUTSCH
AKTUELL. Konkursowe prace oceniał
Waldemar A. Zamlewski, wieloletni
nauczyciel uniwersytecki, a od 1992
tłumacz, krytyk literacki i dziennikarz.
Poniżej drukujemy nagrodzony wiersz,
oczywiście w wersji oryginalnej.
Was mich krank macht
Was mich krank macht
ist kein Schnupfen oder Husten
Geldmangel und schlechtes Wetter
schon ganz und gar nicht
Was mich krank macht
Bist Du
wenn ich Dich nicht sehe
Nicht höre
Nicht spüre
Bist Du
wenn Du vergisst mich anzurufen
um Gute Nacht zu flüstern
wenn Du zu spät zum Abendessen
kommst
Zugelassen hast Du, dass ich todkrank
bin
Aber
lass es nicht zu, dass
jemand mir mein Medikament wegnimmt!
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Dla przedsiębiorczych
dobrych przykładów, gdyż kończąc uczelnię otrzymują ogromną wiedzę teoretyczną, jednak tę praktyczną muszą zdobywać
wyłącznie sami. Często młody człowiek
ma idee, ale nie wie, jak skutecznie może
je zrealizować. Po to właśnie jest inkubator, w którym każdy znajdzie pomoc zarówno merytoryczną jak i finansową.
Do dyspozycji studentów pozostają specjaliści różnych dziedzin, doświadczeni
przedsiębiorcy, pracownicy naukowi. Poprzez inkubator mogą oni bez wielkich nakładów finansowych założyć swoją własną
wymarzoną firmę, która za kilka lat może
stać się potężnym przedsiębiorstwem,
dającym miejsca pracy setkom Polaków.
Dla wielu studentów działalność w inkubatorze może stać się również sposobem
zarabiania na studia oraz dalsze
poszerzanie własnej wiedzy.
Na akademickich inkubatorach
zyskują wszyscy. Studenci i absolwenci, którzy zdecydują się
rozpocząć własną działalność
gospodarczą, ponieważ radykalnie zmniejszą koszty i ryzyko
związane z rozkręcaniem biznesu. Uczelnie, gdyż zyskają
renomę szkół stawiających na
rozwijanie idei przedsiębiorczości, a tym samym przyciągną do

Turystyka na Ziemi Ełckiej
Ełk stawia na turystykę. Młodzi ludzie,
absolwenci ełckich branżowych szkół ponadgimnazjalnych bardzo liczą, że w przyszłości znajdą zatrudnienie w dostępnych
podmiotach gospodarki turystycznej, występujących na obszarze Stowarzyszenia
Powiatów i Gmin Ełk – Gołdap – Olecko
oraz w powiatach sąsiadujących. Według
danych Regionalnego Ośrodka Edukacyjnego w Ełku na terenie tym w zawodach
branżowych, takich jak: technik hotelarstwa, technik gastronomii, technik technologii żywności i innych w 26 szkołach

siebie ambitnych młodych ludzi. Wreszcie
sam pomysłodawca – Business Centre
Club, wychowując sobie przyszłe elity i
godnych partnerów w biznesie.
Dzięki uprzejmości i przy współpracy
Wyższej Szkoły Gospodarki, w naszym
regionie młodzi ludzie mają także możliwość założenia i prowadzenia swoich firm
w inkubatorze. Oficjalne otwarcie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
przy Wyższej Szkole Gospodarki miało
miejsce 21 kwietniu br.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych założeniem własnej firmy, a także
osoby chętne do współpracy, odbycia stażu bądź praktyki.
Justyna Kuczyńska
Autorka tekstu wraz z R. Ratajczakiem, dyrektorem AIP.

Kiedy w 2001 roku
Business
Centre
Club wspólnie z
Ośrodkiem Badań
Wyborczych zainteresował się rozwojem
przedsiębiorczości w środowisku
studenckim, z przeprowadzonych badań
wynikało, że aż 68 proc. studentów chciałoby założyć i prowadzić własną firmę.
Zwykle jednak na pragnieniach się kończy. Zawiłe procedury, brak środków na
rozpoczęcie działalności, konieczność
płacenia wysokich składek na ubezpieczenie społeczne, a także zbyt mała wiedza praktyczna na temat przedsiębiorczości są dla studentów barierami nie do
pokonania. Stąd zrodził się pomysł utworzenia akademickich inkubatorów przedsiębiorczości.
Projekt skierowany jest do wszystkich
młodych ludzi do 30. roku życia, a w
szczególności do studentów dziennych,
zaocznych oraz wieczorowych uczelni
wyższych w kraju.
- Poprzez nasze działania chcemy zachęcać młodych ludzi do aktywnej i przedsiębiorczej postawy - mówi Radosław Ratajczak, Dyrektor AIP. - W naszym projekcie
skupiamy się na tym, aby dostarczyć studentom jak najwięcej praktycznej wiedzy i

kształci się około 3.000 uczniów. Szansą
dla nich na dalsze zdobywanie wiedzy i
doświadczenia zawodowego w wybranym
kierunku są studia eksternistyczne na kierunku Turystyka i Rekreacja. Stało się to
możliwe dzięki współpracy Wyższej Szkoły Gospodarki z Bydgoszczy z powiatem
ełckim i powołaniu Regionalnego Ośrodka
Edukacyjnygo w Ełku. W roku akademickim 2005/2006 studia rozpoczęło 70 studentów.
Miłośnicy turystyki już po raz drugi mieli
okazję uczestniczyć w forum „dla turystyki”
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w Ełku. W dniu 20 września 2005 r. odbyło
się II Seminarium Turystyczne „Partnerstwo na rzecz turystyki”, zorganizowane
przez Starostwo Powiatowe w Ełku i Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.
Dyskutanci, wywodzący się m.in. z WSG,
Akademii Morskiej w Gdyni, Uniwersytetu
Gdańskiego zastanawiali się nad szansami przekształcenia Ziemi Ełckiej w zagłębie turystyczne poprzez rozwój żeglarstwa
i kajakarstwa, rozwój mobilnych hoteli
oraz włączenie szlaków wodnych Warmii
i Mazur w Europejski system dróg wodnych. Dyskutowali również na temat roli
gastronomii w promocji i rozwoju turystyki
na tych terenach.
Po raz pierwszy w wydarzeniu uczestniczyli wspomniani już studenci kierunku
Turystyka i Rekreacja w Regionalnym
Ośrodku Edukacyjnym w Ełku Wyższej
Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Dla
nich Seminarium było okazją poznania
przyszłych wykładowców oraz przekonania się, że dokonali dobrego wyboru studiów. Bowiem dyskusje, toczone również
przy smakowaniu wielkiego urodzinowego
tortu (trzecia rocznica współpracy Starostwa Powiatowego w Ełku z WSG), wybitnie wskazywały na to, że rozwój turystyki
oznacza rozwój gospodarczy w ich rodzinnych stronach.
Julia Burba

Bardzo często mówimy o
tym, że mamy złą pamięć, ale nie
zdajemy sobie sprawy z faktu, że
człowiek wykorzystuje zaledwie niewielki procent możliwości swojego
mózgu. Chociaż pamięć nie jest organem ludzkiego ciała, ale dynamicznym procesem umysłowym, możemy
usprawnić jej funkcjonowanie przez
ćwiczenia. Nie trzeba nikogo przekonywać, że w procesie uczenia się pamięć, a w szczególności jej efektywność jest niezbędna. Naukowcy przez
lata próbowali opracować metody pozwalające na przenoszenie informacji
z pamięci krótkotrwałej do pamięci
długotrwałej. Rezultatem ich wysiłków
są MNEMOTECHNIKI.
Mnemosyne to w mitologii
greckiej bogini pamięci, znająca przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
Według wierzeń to ona dała ludziom
zdolność zapamiętywania. Od jej
imienia pochodzi słowo mnemotechnika.
Mnemotechniki to jeden
ze sposobów na zaktywizowanie,
usprawnienie i zwiększenie efektywności procesu uczenia się. Dostosowane do potrzeb uczenia się języka
obcego, pozwolą na osiągnięcie wymiernych efektów w postaci szybszego i trwalszego przyswojenia
informacji – słownictwa czy struktur
gramatycznych. Mnemotechnika jest
to więc sztuka zapamiętywania, którą
tworzy wiele efektywnych technik pamięciowych.
LISTA
Jest to powszechnie
stosowana technika,
w której zapisujemy
nowe wyrazy z góry
do dołu naszych notatek, dodając obok tłumaczenie. Staramy się zapamiętać
zapisane wyrazy i ich obcojęzyczne
odpowiedniki. Jest to skuteczna metoda, jednak należy pamiętać, że
najlepiej zapamiętujemy pierwszy od
góry i ostatni wyraz na liście, natomiast słowa zapisane w środku nie są
łatwo przyswajane. Jest to tak zwany
efekt pierwszeństwa (najlepiej zapamiętujemy informacje z początku
listy) i efekt świeżości (najlepiej zapamiętujemy informacje z końca listy).
Dlatego korzystając z tej popularnej
metody należy zmieniać kolejność
wyrazów na naszej liście lub podzielić
ją na mniejsze części lub podkreślić te
słowa, które sprawiają nam największą trudność.

OBRAZY
Człowiek myśli
obrazami, dlatego przyswajając
nowe słownictwo języka obcego i mając w pamięci konkretne obrazy łączące się z
poszczególnymi literami możemy bez
większego problemu zapamiętać każde nawet abstrakcyjne słowo. Wystarczy obrazy powiązać ze sobą jakąś
historią i słówko samo się zapamięta.
Stworzone w pamięci obrazy muszą
być jasne, wyraźne i dla każdego indywidualne. I tak na przykład literę
X wyobrażamy sobie jako nożyczki,
O jako jajko, B – bałwan itd., BOX
– pudło lub sport ( wyobraźmy sobie
bałwana boksującego się z jajkiem
nożyczkami, za co zostaje zamknięty
w pudle). To prosty przykład na wymyślenie absurdalnego skojarzenia ułatwiającego zapamiętywanie.
MIEJSCA
Technika skojarzeń z
miejscami łączy informacje nowe z dobrze nam
znanym
otoczeniem.
Nowe słowa, treści
spróbujmy umieścić w
jakimś dobrze nam
znanym miejscu,
a potem wracając
pamięcią do miejsca odtworzymy w
pamięci zapamiętane informacje. Takim miejscem może być nasz dom,
pokój, samochód, gdzie przedmioty
uzyskują nowe znaczenie w postaci
przypisanych im informacji, potem w
wyobraźni poruszamy się po takim
miejscu i odnajdujemy potrzebne nam
informacje.

tworzy słowo z pierwszych liter słów, które chce zapamiętać.
Jest to metoda pozwalająca na zapamiętanie np. reguły, która mówi, że w języku obcym powinniśmy zachować (keep) tekst jako
krótki (short) i prosty (simple) KISS
– keep it short and simple.
Jest to również metoda wykorzystywana w pisaniu sms’ów np.: THX
– thanks lub CUL8R – see you later.
SŁOWA KLUCZE
To metoda opierająca się zazwyczaj
na fonetycznym podobieństwie słów z
języka obcego do słów języka ojczystego. Na przykład angielskie słowo
spinach (szpinak) można skojarzyć z
polskim spinaczem biurowym.

MAPY PAMIĘCI
Metoda ta polega na tworzeniu drzewek, diagramów czy asocjacji wokół
jednego kluczowego słowa buduje się
kolejne skojarzenia.

To organizowanie tego, co musimy zapamiętać, w logiczne grupy w obrębie
tego samego zakresu tematycznego
np. słownictwo związane z żywnością
możemy pogrupować według schematu: zdrowa i niezdrowa żywność.
I tak słowa: apple, orange, fast food,
chips, fish, sweets – możemy pogrupować jako:

HISTORIE
Historie
tworzymy,
kiedy
pragniemy połączyć ze sobą
kilka informacji.
Nowe słowa łączymy w całość, która stworzy opowiadanie. Poznajemy
nowe słowa np: okno, krzesło, ręcznik, myć - wyobraźmy sobie siebie
(istotnym elementem tej techniki jest
włączenie do historii samego siebie)
stojącego na krześle i myjącego okno
nowym ręcznikiem. W przypadku tej
techniki granice stawia nam jedynie
wyobraźnia.

healthy: apple, orange, fish
unhealthy: chips, fast food, sweets

AKRONIMY
Korzystając z tej techniki uczący się
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Mnemotechniki to bardzo obszerny temat. Można by mnożyć kolejne
metody pozwalające na lepsze zapamiętywanie. Warto również pamiętać
o sposobach na efektywne przypominanie sobie zapamiętanych treści, ale
jest to temat na kolejny artykuł.
Każdy z uczących się języka obcego
powinien wybrać optymalną dla siebie
metodę. Ucząc się języka obcego należy jednak pamiętać, że „nie można
zapomnieć czegoś, czego się wcześniej nie zapamiętało.”
Dominika Goltz
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Ukończyłam ministerialny kurs kwalifikacyjny. Z pasją zaangażowałam się w różne
kursy, szkolenia i warsztaty. Równolegle
kończyłam studia kulturalno-oświatowe w
Bydgoszczy.
- Jaki jest Pani ulubiony rodzaj tańca?
- Skończyłam kilka kursów tańca towarzyskiego, współczesnego, jednak najbardziej lubię taniec ludowy.
- Na Uczelni jest Pani Rzecznikiem Praw
Studenta i Opiekunem Samorządu Studenckiego. Z jakimi problemami zgłaszają
się studenci?
- Najczęściej są to sprawy bieżące związane z zaliczeniami, trudnościami z kontaktowaniem się z nauczycielami akademickimi. Moje spotkania ze studentami
dotyczą ich kłopotów z umówieniem się
na dyżur lub zaliczenie u wykładowcy.
Czasami jest to wina samych studentów,
gdyż nie sprawdzają grafików zajęć wykładowców. Obawiają się też spotkań z
wykładowcami w czasie ich planowych

Rzecznik
Prezes
Matka chrzestna
Rozmowa z Elżbietą Kornaszewską,
Rzecznikiem Praw Studenta i nauczycielem tańca w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, prezesem Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Bydgoskiej, o
jej fascynacjach tańcem i podróży do
Chin.
- Jak rozpoczęła się Pani przygoda z tańcem?
- Od dziecka tańczyłam w kołach zainteresowań, chodziłam do szkoły baletowej.
Moja profesjonalna przygoda z tańcem
zaczęła się na Uniwersytecie Ludowym.

dyżurów. Moim zdaniem są to obawy bezpodstawne, gdyż kadra WSG jest bardzo
przychylna żakom.
- Komu zawdzięcza Pani wybór na matkę
chrzestną statku m/s „Kujawy”?
- Czytelnikom Gazety Wyborczej, którzy
z grona czterech wytypowanych przez
ten dziennik osób zagłosowali na mnie
wysyłając sms-y. Wiem, że również spory udział w moim sukcesie mają studenci
rodzimej Wyższej Szkoły Gospodarki. Za
sprawą tej wygranej mogłam zobaczyć
kraj Środka, bo właśnie tam zbudowano

i wodowano m/s „Kujawy”.
- Co przeżywała bydgoszczanka chrzcząc
polski statek na Dalekim Wschodzie?
- Po raz pierwszy byłam na tak wielkim
statku - 189 metrów długości, prawie 29
metrów szerokości, 5 ładowni, lądowisko
dla helikopterów, a wszystko komputerowo sterowane. Gdy witała mnie załoga,
czułam, że rozpiera mnie duma.
Później wszystko odbyło się zgodnie
z rytuałem - ochrzciłam statek butelką
szampana (na szczęście rozbiła się za
pierwszym razem). Następnie ksiądz pobłogosławił m/s „Kujawy” i odśpiewano
hymn Rzeczpospolitej. Zwieńczeniem
uroczystość był pokaz sztucznych ogni.
Podczas uroczystej kolacji wręczyłam kapitanowi statku prezent, obraz olejny Jerzego Puciaty ,,Spichrze nad Brdą” oraz
anioła, który ma czuwać nad m/s „Kujawy”. Z załogą jednostki mam stały kontakt.
Przysyłają mi pozdrowienia i życzenia.
- Prowadzi Pani Zespół Pieśni i Tańca
Ziemi Bydgoskiej…
- Jest to zespół z 47-letnią tradycją. Składa się z grupy dziecięcej, młodzieżowo-dorosłej i kapeli. Mamy w repertuarze
folklor ziem od morza do Tatr, ale przede
wszystkim reprezentujemy Bydgoszcz i
województwo kujawsko-pomorskie. Od
zeszłego roku jego patronem jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
Poza tym współpracujemy z obecnym
bydgoskim prezydentem Konstantym
Dombrowiczem, który dba o sztukę ludową. Szczycimy się tym, że w 1995 r odwiedziliśmy z programem artystycznym
polskie wojska w Izraelu i Libanie, z okazji
dnia Wojska Polskiego.
rozmawiała Paulina Olkiewicz

Czas wolny
- uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i przyrodnicze

To temat pierwszej konferencji, zorganizowanej przez Instytut Socjologii WSG, w
której wzięli udział przedstawiciele nauk
społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych Akademii Bydgoskiej, AWF w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu, Politechniki
Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego,
KUL i UMCS w Lublinie, PWSOŚ w Radomiu, PWSZ w Tarnobrzegu, SGGW i

SGH w Warszawie, AGH w Krakowie, Uniwersytetu Wrocławskiego,
nauczyciele szkół średnich z Kujaw i
Pomorza oraz naszej Uczelni.
Celem konferencji była wymiana
myśli i doświadczeń naukowych,
organizacyjnych i dydaktycznych, warunkujących rozwój możliwości racjonalnego
wykorzystania czasu wolnego w warunkach przeobrażeń społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce.
Obrady odbywały się w trzech sekcjach
tematycznych: Społeczne uwarunkowania
czasu wolnego, Czas wolny stymulatorem
rozwoju gospodarczego, Zdrowotne i eko12

logiczne wartości czasu wolnego. Mówcy
podnosili tak ważne tematy, jak: czas wolny w perspektywie społeczeństwa przyszłości, zmęczenie życiem codziennym i
możliwości jego ograniczenia, Uniwersytet
Trzeciego Wieku jako sposób zagospodarowania czasu wolnego w okresie emerytalnym, czas wolny bezrobotnych podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe czy
też budżet i formy czasu wolnego studentów pracujących zawodowo.
Znaczenie problematyki czasu wolnego
oraz duże zainteresowanie środowisk naukowych pozwalają spodziewać się kolejnej konferencji Instytutu Socjologii WSG.

Co można wynieść
z praktyk w hotelu?
Od razu wyjaśnienie – nie będzie to instruktaż niedozwolonego wzbogacania
się majątkiem hotelu przez nieuczciwych
praktykantów. O tym może na końcu.
Chciałbym podzielić się paroma refleksjami, radami i doświadczeniami, które są
pochodną moich przeżyć jako ex-praktykanta i jako osoby, która zajmuje się praktykantami w najbardziej newralgicznym
miejscu hotelu – recepcji. Swoje praktyki
i staże odbyłem już jakiś czas temu, w
pierwszych latach tworzenia się gospodarki rynkowej. Niewiele było wówczas
hoteli, które spełniałyby standardy obowiązujące na świecie. Założyliśmy sobie
z kolegami ze szkoły hotelarskiej, że wyręczymy naszą (nieistniejącą już niestety)
szkołę i sami poszukamy sobie miejsca
gdzie odbędziemy praktyki. Kryteriów wyboru było kilka:
• Dobry, uznany hotel,
• Tanie koszty utrzymania,
• Dobry dojazd,
• No i najważniejsze – muszą nas
tam chcieć!
Rozesłaliśmy listy do kilkunastu obiektów
w Polsce, starając się, aby każde pismo
było inne, o dużej dozie oryginalności. Zaznaczaliśmy we wstępie, że bardzo nam
zależy na odbyciu praktyk w tym obiekcie,
przytaczając zawsze informacje o samym
hotelu, jego historii czy gestorze obiektu.
Prosiliśmy także o umożliwienie nam spotkania z osobami z hotelu, które decydują
o przyjęciu lub nie na praktykę. Tym sposobem miałem możliwość zapoznania się
z pracą w hotelu Orbis – Merkury w Poznaniu (obecnie „Mercure”) i w „Holiday
Inn” w Warszawie.
Zamieszkaliśmy w obu przypadkach w
schroniskach młodzieżowych i porozumieliśmy się z hotelami co do symbolicznej,
zryczałtowanej odpłatności za wyżywienie. Oferowaliśmy pełną dyspozycyjność,
prosząc nawet o możliwość odbywania
praktyk także w godzinach nocnych – aby
móc zapoznać się z pracą nocną i sprawdzić reakcje organizmu. Ocena naszych
praktyk w oczach kierownictwa recepcji
i hotelu nie była chyba zła, skoro oprócz
wysokich ocen, listów pochwalnych do
szkoły otrzymaliśmy także VIP-owskie
gadżety – skórzane: portfele, kalendarze,
etui do kluczy z logo hotelu, a nawet pewną specjalną premię, do której hotel nie
był zobligowany.
Najważniejszym jednak było potwierdzenie odbycia praktyki wraz z określeniem

stanowiska i oceny przydatności do pracy
w zawodzie. Później zaczęto nazywać to
listem referencyjnym. Późniejsze staże,
odbywane m. in. w hotelu „Amber Baltic” w Międzyzdrojach i hotelu „Diplomat”
(obecnie „Westin”) w Pradze, były jeszcze
bardziej udane – tym bardziej, że sponsorowane przez potencjalnego przyszłego
pracodawcę.
Co mógłbym poradzić przyszłym praktykantom?
1. Traktować praktykę jako inwestycję
– poniesione ewentualne koszty zaprocentują nie tylko uwierzytelnioną
listem referencyjnym pozycją w CV u
przyszłego pracodawcy.
2. Wywarcie dobrego wrażenia poprzez właściwe formy pisma lub listu,
kontakt z kompetentną i decyzyjną
osobą (na początku oczywiście ustalić, kto nią jest).
3. Odpowiednie zaprezentowanie siebie w pierwszym kontakcie osobistym – przez tak banalne (wydawać
by się mogło) elementy, jak: strój,
uczesanie, powściągliwość w biżuterii (zarówno w ilości, jak i miejscach
jej eksponowania) czy przestrzeganie podstawowych zasad higieny.
4. Wiedza o miejscu, gdzie się odbywa
praktykę – obecnie przy dostępie do
internetu jest to naprawdę nieskomplikowane.
5. Przestrzeganie regulaminów, punktualności i uzyskanie pozwolenia na
każde z samodzielnie przedsięwziętych zadań.
6. Niespoufalanie się z pracownikami
etatowymi z własnej inicjatywy.
7. „Szukanie” zajęć w miejscu praktyki – pytanie „Co mógłbym zrobić?”,
„W czym mógłbym pomóc?”. Bierny
praktykant męczy nie tylko siebie,
ale także przebywające przy nim
otoczenie.
Na koniec obiecane informacje „Co
oprócz wiedzy, umiejętności, doświadczenia wynoszą praktykanci z hoteli?”.
Na podstawie relacji pracowników hoteli:
firmowe mydełka, szampony, płyny do
kąpieli, igielniki, kosmetyki, popielniczki,
długopisy, papiery firmowe, foldery itd.
Nie zawsze jest to efektem woli obu stron,
niestety. Pamiątka to miła rzecz, ale ma
swoją wartość, jeśli została dana, a nie
zdobyta w niedozwolony sposób.
Michał Walczak
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Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
Kompleksowe ujęcie bieżącego i strategicznego zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Poszczególne rozdziały
poświęcone są m.in. istocie zarządzania
finansami, narzędziom oceny sytuacji
finansowej firmy, zagadnieniom kapitału obrotowego i zarządzania kapitałem
przedsiębiorstwa oraz zarządzania strategicznego finansami firmy. Praca, pomyślana jako podręcznik dla studentów
szkół wyższych – kierunków zarządzania.
Może być jednocześnie istotną pomocą
dla osób zarządzających gospodarką
finansową przedsiębiorstw. Jej autor, prof.
dr Jerzy Kozłowski jest wybitnym specjalistą w dziedzinie ekonomii.
Jerzy Kozłowski, Zarządzanie finansami
w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uczelniane WPSTiH w Bydgoszczy, Bydgoszcz
2003.

Zarys
technologii
żywności i towaroznawstwa
Kompleksowe ujęcie problematyki żywności, jej znaczenia zdrowotnego, metod
utrwalania i przechowywania oraz opakowań jako czynnika ochrony żywności
przechowywanej. Opracowanie kierowane jest do studentów kierunków,
związanych z handlem, hotelarstwem,
gastronomią. W szczególności może
stanowić uzupełnienie wiedzy do przedmiotów: towaroznawstwo spożywcze,
podstawy technologii żywności, przechowalnictwo żywności, żywienie człowieka,
technologia gastronomiczna.
Piotr Palich, Aneta Ocieczek, Zarys technologii żywności i towaroznawstwa, Wydawnictwo Uczelniane WPSTiH w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2004.
www.wydawnictwo.wsg.byd.pl

Coraz lepiej
w piłce nożnej

Sporym zaskoczeniem była świetna postawa reprezentacji sekcji piłki nożnej WSG
podczas XXIII Mistrzostw Polski Szkół
Wyższych, które odbywały się na boiskach
Błażejewka koło Poznania. Nasz zespół
bez najmniejszego problemu przeszedł
fazę grupową wygrywając wysoko pierwsze trzy mecze z WSTiH Gdańsk (3:0),
WSHum. Pułtusk (4:0) i WSIiZ Rzeszów
(6:3). W ćwierćfinale wynik spotkania z
zespołem WSHiP Warszawa na 1:0 ustalił w końcówce pierwszej połowy Wojciech
Biliński. Mimo ogromnego upału, w jakim
przyszło grać obu zespołom, spotkanie
było emocjonujące do ostatniego gwizdka.
Wygrywając kolejno cztery spotkania nasz
zespół awansował do półfinału, w którym przyszło mu rywalizować z mistrzem
poprzedniej edycji – WŚ Kielce. Szybko
stracone dwie bramki przekonały naszych
zawodników, że z takim przeciwnikiem
jeszcze nie potrafimy nawiązać wyrównanej walki. Zespół z Kielc, z osiemnastoma
zawodnikami grającymi w klubach III i IV
ligi, dominował przez całe spotkanie i pewnie wygrał półfinał, a także finał imprezy.
Naszym zawodnikom bardzo długo będzie
się śnił po nocach mecz o trzecie miejsce z
WSFiZ Białystok. Przeświadczenie o tym,
że walczyli o medal, dodało im skrzydeł.
Przez całe spotkanie utrzymywali prze-

wagę, jednak z pięciu sytuacji dogodnych
do zdobycia bramki nie wykorzystali ani
jednej. Przeciwnicy z WSFiZ Białystok ani
razu nie zagrozili bramce strzeżonej przez
Waldka Juszczyka, a w końcówce spotkania murowali już tylko swoją bramkę, aby
dotrwać do rzutów karnych (przy remisie w
fazie finałowej zrezygnowano z dogrywki).
Mecz zakończył się remisem 0:0, a rzuty
karne wygrała 3:1 uczelnia z północno-wschodniej Polski.
Czy czwarte miejsce to sukces? Myślę, że
tak, bowiem jeszcze dwa lata temu zajmowaliśmy ostatnie miejsce. Przyznam, że
sam nie sądziłem, że uda mam się dojść
tak daleko. Jednak chyba zasługiwaliśmy
na trzecie lub nawet na drugie miejsce.
Jako trener ekipy pragnę podziękować
wszystkim zawodnikom sekcji z roku akademickiego 2004/05, zarówno tym, który
reprezentowali barwy WSG w zawodach,
jak i tym, który uczęszczali tylko na treningi, za poświęcenie, upór i wytrwałość w dążeniu do wspólnego celu. Wszyscy tworzą
jedną drużynę i jej sukcesy są ich zasługą.
Dziękuję im też za wyrozumiałość i przepraszam za błędy, których się nie ustrzegłem. Życzę jeszcze większych sukcesów
w przyszłym roku akademickim.
Oni wywalczyli czwarte miejsce:
Juszczyk (bramkarz), Raszka (kapitan),

WSG akademicką stolicą
siatkówki kobiet
Do grona studiujących w WSG siatkarek
bydgoskiego pierwszoligowego zespołu
Centrostalu/Adriany/Gazety Pomorskiej
dołączą od nowego roku akademickiego
trzy kolejne koleżanki z drużyny – Joanna Frąckowiak, Monika Naczk i Karolina
Ciaszkiewicz. Jest to z pewnością efekt
trwającej już trzeci rok współpracy między
uczelnią a klubem.
W przyszłym roku będzie więc studiować
u nas siedem zawodniczek, które wywalczyły w bieżącym roku srebrny medal mistrzostw Polski. Uczelniana sekcja
siatkówki kobiet jest zatem niekwestionowaną potęgą wśród zespołów akademickich i jeśli tylko termin zbliżających się
XXIII Mistrzostw Polski Szkół Wyższych
pozwoli nam na wystawienie wszystkich
dziewczyn, to … złoty medal mamy chyba
w kieszeni.
Joanna Frąckowiak
Data urodzenia: 04.07.1986
Pozycja: atakująca
Wzrost: 182 cm

Zasięg w bloku: 286 cm
Zasięg w ataku: 295 cm
Poprzednie kluby: 1993-2001 UKS Szamotulanin
Hobby: muzyka
Lubię: dużo spać, rysować
Nie lubię: chodzić na zakupy, uczyć się
Dewiza życiowa: „Nie masz na świecie
żadnej pewnej rzeczy
Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja
Monika Naczk
Data urodzenia: 1987
Pozycja: atakująca
Wzrost: 187 cm
Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja
Karolina Ciaszkiewicz
Data urodzenia: 1979
Pozycja: przyjmująca
Wzrost: 184 cm
Poprzednie kluby: 2001-2002 BKS Stal
Bielsko-Biała; 2002-03 AZS AWF Poznań
Kierunek studiów: Uzupełniające studia
magisterskie, Turystyka i Rekreacja
Szymon Nowicki
14

Statystyka wyników sekcji WSG w piłce nożnej na trawie w roku akademickim 2004/05
Ilość meczów		
Mecze wygrane		
Remisy 			
Przegrane		
Stosunek bramek

11
6
2
3
25:21

Pauka S., Pauka Ł., Lewandowski, Kubanek, Baran, Tomczuk, Janowski, Nowicki
A., Biliński, Klimczyk, Lisowski, Gruszczyński, Lubomski, Zemanek, Nowicki S.
(trener).
Osiągnięcia sekcji piłki nożnej oraz futsalu
KU AZS przy WSG w roku akademickim
2004/05:
- II miejsce – Delta/PAAK II Amatorska
Liga Piątek Piłkarskich
- III miejsce – Akademickie Mistrzostwa
woj. kujawsko–pomorskiego w futsalu
- IV miejsce – XXIII Mistrzostwa Polski
Szkół Wyższych w piłce nożnej
- IV miejsce – Akademickie Mistrzostwa
woj. kujawsko–pomorskiego w piłce nożnej (maj 2005).

I pierwsze osiągnięcia
w tenisie stołowym
W przedwakacyjnych Wojewódzkich
Mistrzostwach Uczelni Wyższych w tenisie stołowym, które odbyły się w sali
sportowej Uniwersytetu im. Mikołaja
Kopernika w Toruniu, nasza Uczelnia
wystawiła reprezentację kobiet i mężczyzn. Obie drużyny zajęły trzecie
miejsca. Była to niejako próba generalna przed Akademickimi Mistrzostwami
Polski w tenisie stołowym w Częstochowie. Reprezentacja naszej Uczelni
startowała po raz pierwszy w zawodach ogólnopolskich i od razu odniosła spory sukces. Drużyna w składzie:
Łukasz Pięciak, Mateusz Kinowski,
Szymon Popakul i Tomasz Kądziorski
wywalczyła 7 miejsce w drużynowych
rozgrywkach szkół niepublicznych (na
24 uczelnie biorące udział w zawodach).
W Indywidualnych Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym najlepszy nasz
zawodnik – Łukasz Pięciak, zajął 5
miejsce na 64 startujących.

NAUKA
jest
piękna
Czy grozi nam kryzys energetyczny?
Czy Bydgoszcz może stać się wodną stolicą środkowej Europy?
Kultura masowa / popularna – przyszłość
czy zagrożenie dla kultury?
Jak odkryć w sobie Michała Anioła, czyli
jak zostać artystą rzeźbiarzem?
E-learning – nauka na odległość – moda
czy konieczność?
Czy każdy może być swoim własnym dietetykiem?
Jak zrobić laboratorium fotograficzne z
komputera?
Odpowiedź na te i dziesiątki innych pytań
można było uzyskać podczas trzydniowego święta nauki, zorganizowanego w
Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy w ramach ogólnopolskich obchodów
Dnia Nauki, którym patronowało Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.
Program obejmował blisko 70 imprez w
siedmiu zróżnicowanych blokach tematycznych: człowiek a społeczeństwo, człowiek a środowisko, architektura i sztuki
piękne, fotografika i multimedia, nowoczesne technologie, ekonomia i przedsiębiorczość oraz sport i zdrowie. Dziedziny
te znajdują pełne odzwierciedlenie w prowadzonych kierunkach i specjalnościach
studiów oraz w działalności badawczej
Uczelni. Poszczególne tematy ujmowane
były w atrakcyjnej, zrozumiałej dla każdego formie wykładów, pokazów doświadczalnych, warsztatów, filmów, konkursów,
dyskusji panelowych…
Prezentacja osiągnięć naukowych i edukacyjnych pomogła uczestnikom imprez
– młodym i całkiem dorosłym mieszkańcom Bydgoszczy i regionu - uzmysłowić
sobie korzyści, jakie całe społeczeństwo
może odnieść z inwestowania w naukę i
oświatę. Mogli przekonać się, że nauka
nie musi być hermetyczna i niezrozumiała, że istnieją inne źródła fascynacji niż te,
propagowane przez tzw. kulturę masową.
Obchody Ogólnopolskiego Dnia Nauki w
Bydgoszczy w Wyższej Szkole Gospodarki okazały się strzałem w dziesiątkę.
Każdego dnia Uczelnię odwiedzało ponad tysiąc osób. Największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty rzeźbiarskie, radiowe, cyfrowej obróbki fotografii,
treningi asertywności i walki ze stresem.
Również Muzeum Fotografii przeżywało
w tych dniach prawdziwe oblężenie.
Agnieszka Stabińska
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Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
KALENDARIUM
27 kwietnia 2005

Wykład prof. dr. hab. Wiesława Maika pt. „Miasta świata” z cyklu „Geografia świata”.

28 kwietnia 2005

Seminarium z okazji I rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – „Kujawy jako region w zjednoczonej Europie”.

28 kwietnia 2005

WSG organizatorem koncertu „Muzyka Europy” z okazji I rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W programie
– recital pieśni krajów UE w wykonaniu Katarzyny Matuszak oraz występ Kwartetu Pomorskiego.

29 kwietnia 2005

Uroczyste otwarcie Punktu Informacyjnego Komisji Europejskiej Europe Direct. WSG jest jedyną instytucją w województwie kujawsko-pomorskim prowadzącą w ramach tej placówki działalność informacyjną i konsultingową dla samorządów, biznesu, placówek edukacyjnych itp.

6 maja 2005

Zespół muzyczny WSG „Mimuza” laureatem Giełdy Piosenki Studenckiej w Toruniu.

11 maja 2005

Seminarium „Bydgoski Węzeł Wodny szansą rozwoju społeczności lokalnych” zorganizowane przez Urząd Miasta Bydgoszczy i Instytut Gospodarki Regionalnej i Lokalnej WSG.

13 maja 2005

Juwenalia studentów WSG połączone z III Akademickimi Mistrzostwami w Grillowaniu.

15-18 maja 2005

Wizyta Jana Karola Słowińskiego, wykładowcy WSG w Perth w Szkocji, mieście partnerskim Bydgoszczy. Podpisanie
umowy o współpracy z Perth College, przewidującej wymianę studentów i kadry dydaktycznej w ramach programu
Socrates-Erasmus.

17 maja 2005

Wieczór poświęcony pamięci Papieża Jana Pawła II, zorganizowany przez Samorząd Studencki w wigilię urodzin Ojca
Świętego.

17 maja 2005

Galeria nad Brdą gospodarzem wystawy fotografii Janusza Michalskiego „Na skraju puszczy”, prezentującej makrofotografie owadów i pająków, zamieszkujących rodzime lasy i łąki.

19 maja 2005

Bydgoskie Kolokwium Wiedzy o Ziemi – wykład prof. zw. dr. hab. Wiesława Maika, dyrektora Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej WSG nt. „Procesy urbanizacji – zjawiska pozytywne i negatywne”.

19-20 maja 2005

Wizyta w WSG delegacji z Laurea Polytechnics z Finlandii. W programie m.in.: omówienie współpracy między uczelniami, prezentacja systemu szkolnictwa wyższego w Finlandii, programu „Learning by Development” oraz REDLabs
– nowej metody dydaktycznej, stosowanej w fińskiej uczelni.

21 maja 2005

Drzwi Otwarte w WSG

2 czerwca 2005

„Zielony Dzień Uczelni”, zorganizowany w WSG w ramach Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Prezentacja walorów
przyrodniczych, szczególnie zielonego serca miasta – Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku.

9-10 czerwca 2005

Instytut Socjologii WSG organizatorem Konferencji Naukowej „Czas wolny – uwarunkowania ekonomiczne i przyrodnicze” z udziałem przedstawicieli najważniejszych ośrodków akademickich z całej Polski.

9-10 czerwca 2005

Wizyta delegacji WSG z Kanclerzem doc. Krzysztofem Sikorą na czele w Politechnice Lwowskiej. Spotkania z kierownictwem Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Instytutu Socjologii, Zakładu Logistyki oraz Wydziału Architektury potwierdziły wolę i gotowość do współpracy w zakresie wymiany studentów i pracowników oraz organizacji wspólnych konferencji
naukowych.

16 czerwca 2005

Bydgoskie Kolokwium Wiedzy o Ziemi – wykład prof. dr. hab. Antoniego Zabłudowskiego, dyrektora Instytutu Informatyki
Stosowanej WSG nt. „Techniczne aspekty budowy społeczeństwa informacyjnego”.

16 czerwca 2005

WSG gospodarzem Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
pod przewodnictwem prof. zw. dr. hab. Gabriela Wójcika.

24 czerwca 2005

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budynek dydaktyczny WSG przy ul. Naruszewicza.

4-10 lipca 2005

WSG patronem Bydgoskich Impresji Muzycznych, spotkania uzdolnionej artystycznie młodzieży z całego świata, będącego jednym z ważniejszych wydarzeń kulturalnych regionu kujawsko-pomorskiego.

25 sierpnia 2005

Doc. Krzysztof Sikora, kanclerz WSG laureatem Feliksa, prestiżowej nagrody przyznawanej ludziom sukcesu przez
„Gazetę Wyborczą”.

6 września 2005

Wizyta w WSG Piotra Iwanowicza Sokurienki, reprezentanta Krzemieńczuckiego Instytutu Dniepropietrowskiego Uniwersytetu Gospodarki i Prawa na Ukrainie. Podpisanie listu intencyjnego o współpracy między WSG a uczelnią ukraińską.

20 września 2005

II Seminarium „Partnerstwo na rzecz turystyki”, zorganizowane we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Ełku.

21 września 2005

Stowarzyszenie Klub Bydgoski oraz Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy organizatorami spotkania „Bydgoszcz
- Moje Miasto - czy warto promować Bydgoszcz?”. Gościem specjalnym był Radek Sikorski, Dyrektor Nowych Inicjatyw
Atlantyckich.

22-23 września 2005

Seminarium konsultacyjne „Jeśli blended learning na uniwersytecie, to jaki?”. Tematem dyskusji były cele i potencjalne
strategie modernizacji tradycyjnej dydaktyki uniwersyteckiej oraz modele łączenia tradycyjnych i zdalnych form nauczania w szkole wyższej.

22-24 września 2005

WSG organizatorem bydgoskich obchodów III Ogólnopolskiego Dnia Nauki.

29-30 września 2005

Warsztaty Projektowania Urbanistycznego i Architektonicznego dla najlepszych studentów WSG z udziałem międzynarodowej kadry z Portugalii, Niemiec, Włoch i Polski.
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