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MBA – Mistrz i Uczeń
praktyczna teoria
nie teoria praktyki
Sprostanie współczesnym wymaganiom edukacyjnym w dzisiejszych czasach nie jest łatwe. Nowoczesne technologie, konsolidacja
wiedzy, zupełnie nowe obszary rzeczywistości naukowej - obserwujemy to niezmiennie od ponad dwudziestu lat.
Obserwujemy i reagujemy, wykorzystując zdobyte doświadczenie.
Tworzymy możliwości ustawicznego kształcenia przez całe życie od
tradycyjnych studiów, aż po wyspecjalizowaną, uszytą na miarę (oczekiwań) ofertę edukacyjną dla profesjonalistów i wszystkich tych, którzy
pragną kształcić się bez względu na wiek i dotychczas zdobyte dyplomy.
Na rynku mamy bogatą ofertę studiów typu MBA. Warto więc zadać sobie pytanie, czy posiadanie tego dyplomu przekłada się na
faktyczny sukces w karierze zawodowej i co o tym decyduje? Cena?
Uczelnia? Partner? A może wszystkie te elementy?
Jest wiele opinii o studiach typu Master, ale nikt nie kwestionuje wagi
tego dyplomu, gdyż warto inwestować w siebie i w swoje wykształcenie. Praca z własnym umysłem i nad nim jest zawsze bardzo inspirująca. Jako studenci nie zawsze w pełni świadomie doceniamy wiedzę
zdobytą w wieku 20+. Z czasem odkrywamy, że właśnie wszystko to, co
dostępne później – studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz kolejne stopnie naukowe dają nam możliwość specjalistycznego zgłębienia
interesującej nas wiedzy i satysfakcję często nieznaną wcześniej.
Gdybyśmy mieli dokonać na użytek tej krótkiej analizy stopniowalności wagi tych „specjalistycznych produktów edukacyjnych” pewnie kształtowałaby się ona następująco: kursy – szkolenia – studia
podyplomowe – dyplom MBA. Oczywiście wszystko zależy od ocze-

kiwań jakie mamy wobec podnoszenia swoich kwalifikacji. Czasem
wystarczy uzupełnienie wiedzy tylko w określonym obszarze, w jego
wycinku. I to wystarcza, ale co jeśli się wahamy?
Wielu pracowników wyraźnie podkreśla, że zdobycie dyplomu MBA
otworzyło im drogę do kariery zawodowej. Wybór dyplomu MBA to
niczym zdobycie „profesury” w wybranym przez siebie specjalistycznym obszarze. Kolejne cenne doświadczenie i umiejętności biznesowego know–how.
Najważniejsze jest jednak to, iż Studia MBA to wiedza przekazana
przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem. MBA to praktyczna teoria, a nie teoria praktyki. Oczywiście, trzeba spełnić określone
warunki, jednakże tutaj najważniejsze jest doświadczenie zawodowe.
Dlatego ważnym zadaniem jest wyselekcjonowanie ludzi, dla których
ten wybór jest świadomym krokiem w budowaniu swojej kariery zawodowej. Poza tym dobrze jest pracować w grupie, w której możemy
uczyć się od siebie nawzajem – wymieniać doświadczenia, szukać
rozwiązań, analizować konkretne przypadki z praktyki, z życia.
W wypowiedziach, tych którzy zdecydowali się na podjęcie takich studiów, zauważalna jest pewna powtarzalność. Nie ma innych studiów,
które w tak szybkim tempie umożliwiłyby tak radykalny przeskok na drabinie awansu. Absolwenci podkreślają także kolejny ważny aspekt podjęcia studiów MBA. Beata Kapcewicz, doradca w karierze menedżerów
i prezes firmy ArchitekciKariery.pl w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej"
stwierdziła: "Te studia mają jeszcze inny wymiar. Menedżerowie mówią, że dla nich to przystanek, moment, kiedy mogą się zastanowić nad
karierą. To czas, który poświęcają tylko sobie - są sami, bez rodziny,
bez kolegów z pracy, wśród inspirujących osób, które starają się ich
stymulować do myślenia w sposób niestandardowy, stawiać kluczowe
pytania. I oni te pytania sobie stawiają. I gdy próbują na nie odpowiedzieć, czasem okazuje się, że nie są na właściwej drodze".
Obecnie prawie każda instytucja prowadząca studia MBA szczyci
się zagranicznym współorganizatorem. Przy wyborze Uczelni warto zwracać uwagę na faktyczny zasięg tej współrelacji. Większość
popularnych studiów MBA w Polsce korzysta z programów zagranicznych partnerów, natomiast zajęcia szkoleniowe prowadzone są
przez krajowych specjalistów – czasem w języku angielskim, czasem
w polskim, nierzadko wskaźnik ten wynosi pół na pół. Liczba uczelni prowadzących programy MBA z aktywnym współuczestnictwem
zagranicznego partnera jest znikoma, a przecież to właśnie przekłada
się na jakość i wagę merytoryczną danego programu. Zawsze lepiej
uczyć się od mistrza, niż nawet najlepiej przeszkolonego ucznia.
Skoro mamy mistrza - korzystajmy z jego wiedzy bezpośrednio.
Oczywiście nie za darmo. MBA nie jest tanią formą edukacji, ale
z pewnością warta jest swojej ceny, gdyż w kompletny i kierunkowy sposób pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności na poziomie
mistrzowskim. Gdy decydujemy się na studia typu Master, kluczowe
dla ostatecznej decyzji o ich wyborze powinno być racjonalne podsumowanie oferty i solidna analiza jakie wymierne korzyści będziemy mogli uzyskać z ich podjęcia.
Co jeszcze jest ważne? Dokładne sprawdzenie programu, bo większość MBA ma charakter branżowy i ukierunkowany. Warto wybierać
świadomie, mądrze i nie bać się nowych wyzwań, bo to one generują
rozwój. Jeśli dostajemy nowe możliwości należy z nich korzystać.
Inwestować w siebie racjonalnie i bez strachu, bo przecież Mistrz
bez Uczniów nie istnieje, a my po to jesteśmy Uczniami, by osiągać
Mistrzostwo.
Sabina Stankiewicz
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SZCZEBEL WYŻEJ

czyli Szkoła Biznesu MBA
Wyższej Szkoły Gospodarki
Szkoła Biznesu MBA - to nasza nowa inicjatywa, ale powstała na bazie kilkunastoletnich już
doświadczeń w realizacji studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.
Na co dzień obserwowałam wzrost potrzeb szkoleniowych firm i instytucji, które korzystały z oferty
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń. Zmieniło się jednak zapotrzebowanie rynku pracy,
rosły oczekiwania pracodawców oraz zadania jednostek biznesowych. Dlatego oferta WSG kształcąca menedżerów, także musiała zmienić się, uwzględniając międzynarodowe doświadczenia biznesowe. Realizację kolejnego, bardzo profesjonalnego szczebla edukacji biznesowej jakim są studia
Executive MBA, umożliwiła nam trwająca już od lat, na różnych płaszczyznach naukowych, współpraca z Maastricht School of Management. To jedna z najstarszych oraz najbardziej umiędzynarodowionych holenderskich szkół wyższych kształcących w zakresie zarządzania. Jej pierwszy
program MBA został wprowadzony do oferty w 1983 roku i począwszy od końca lat 90, uczelnia
systematycznie zwiększa liczbę swoich programów obejmując swoim zasięgiem nie tylko Europę,
ale także Amerykę i kraje azjatyckie. Do wyboru takiego Partnera, przekonała Władze WSG przede
wszystkim gwarancja jakości kształcenia tzn. prestiżowe międzynarodowe akredytacje programu:
AMBA, IACBE, ACBSP. Tylko nieliczne programy MBA na świecie mają potwierdzenia jakości tych
instytucji. Pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, która otrzymała tej klasy akredytacje,
mają pewność, że kandydaci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności pozwalające skutecznie
realizować powierzone zadania.
Po naszej wizycie w siedzibie Partnera, gdzie mogliśmy zobaczyć „od kuchni” jak profesjonalnie tworzy się studia MBA, rozpoczęliśmy intensywne przygotowania ich realizacji w WSG w Bydgoszczy.
Uroczyste otwarcie Szkoły Biznesu MBA WSG, połączone z podpisaniem umowy partnerskiej między
naszymi uczelniami, odbyło się 9 października 2014 r. Otrzymaliśmy tym samym możliwość bycia częścią programu stwarzającego tak wiele możliwości zdobycia profesjonalnego doświadczenia
przez studentów pochodzących z różnych krajów świata. Podpisanie tej umowy to bardzo znaczący
krok w umiędzynarodowieniu naszej uczelni, który otwiera nam drzwi do międzynarodowych rynków
edukacyjnych.
Podczas ceremonii, gościliśmy Ambasadora Królestwa Niderlandów, pana Paula Bekkersa i przedstawicieli uczelni partnerskiej z Holandii – Dziekana prof. Wima A. Naudé oraz Dyrektora ds. Kształcenia - prof. Aad van Mourik. W spotkaniu uczestniczyli również m.in. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes oraz Prezydent Miasta Bydgoszcz Rafał Bruski, rekomendując tym samym nasz projekt
jako ważny dla rozwoju gospodarki regionu.
Szkoła Biznesu MBA to prawdziwe kompendium zarządzania w praktyce. Wyspecjalizowana kadra
- znakomici praktycy z danej branży, najlepsi trenerzy i wykładowcy biznesu, nowoczesne formy
dydaktyczne: to atuty, dzięki którym tworzymy warunki sprzyjające rozwojowi biznesu wspomagając
pracę kadry kierowniczej.
Serdecznie zapraszam, Marzena Bogdanowicz - Dyrektor CKPiS

www.wsg.byd.pl

Wyższa Szkoła Gospodarki

3

KURIER UCZELNIANY nr 45

Droga do kariery
Najpierw były studia licencjackie potem magisterskie w Wyższej Szkole Gospodarki, które
skończyłeś w 2010 roku. Co się dzieje w Twoim życiu teraz?
Dziś zarządzam restauracją na Campingu Tiber w Rzymie, gdzie przygotowuję praktykantów
do pracy w gastronomii. Prowadzę również spotkania informacyjne oraz rekrutację na praktyki na campingi we Włoszech.
Wiem, że zdobyłeś tę pracę, bo byłeś tam na praktykach jeszcze podczas studiów. Opowiedz
nam o tym.
Już po pierwszym roku studiów skorzystałem z możliwości wyjazdu naorganizowane przez
naszą Uczelnię, praktyki zagraniczne do Włoch, na Camping Tiber w Rzymie. Otrzymałem
tam szansę na pracę w międzynarodowym gronie, doskonalenie angielskiego i naukę języka
włoskiego oraz poszerzenie wiedzy z branży gastronomicznej. Na praktyki wracałem chętnie
co roku. Gdy skończyłem studia zaproponowano mi stanowisko kierownicze.
A teraz sytuacja się odwróciła. To Ty wraz z właścicielami campingów z Włoch przyjeżdżasz
na różne uczelnie (nie tylko WSG) i prowadzisz rekrutację na praktyki zagraniczne. Jak się
czujesz po tej drugiej stronie?
Jest to bardzo odpowiedzialne zadanie i należy sumiennie wykonywać swoje obowiązki. Cieszy mnie bardzo możliwość dawania szansy odbywania praktyk w hotelarstwie i gastronomii
za granicą. Sam byłem w takiej sytuacji. Podczas rozmów zawsze staram się jak najlepiej
zaprezentować naszą ofertę oraz pomóc i doradzić kandydatom.
Z Campingiem Tiber w Rzymie, Colleverde w Sienie i Boschetto di Piemma w San Gimignano współpracujemy już od 9 lat.
Tak (uśmiech). Są to miejsca pewne i sprawdzone, w tym okresie na campingach gościło
prawie stu praktykantów, część z nich z ochotą wracała na kolejny sezon. W tym roku współpraca rozszerza się również o Camping Fusina w Wenecji .
Co poradziłbyś studentom, którzy wahają się czy wyjeżdżać na praktyki zagraniczne?
Przede wszystkim spróbować, nie bać się, zapytać się o opinie osób, które praktyki już odbywały. Taki wyjazd to niesamowite doświadczenie i przygoda, którą będziecie wspominać
do końca życia.

Lider wspierania
przedsiębiorczości
Wyższa Szkoła Gospodarki otrzymała
w konkursie organizowanym przez Izbę
Przemysłowo-Handlową
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego WSG, zaszczytny
tytuł LIDER WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 ROKU. Pierwszym miejscem
wraz ze złotą pieczęcią Izby, uhonorowano
WSG w uznaniu zasług i zaangażowania
w rozwój Samorządu Gospodarczego Pomorza i Kujaw.
Nasz absolwent Mariusz Malicki, od
45 lat aktywnie działający na rzecz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, roku wieloletni Prezes Polskiej Izby
Hotelarstwa został powołany na nowego
Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego Polskiej Izby Hotelarstwa.
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Kto ma szansę na praktykę i pracę w zagranicznych ośrodkach?
Osoby otwarte na nowe wyzwania, pełne entuzjazmu i zapału, sumienne i pracowite, chętne
do nauki specjalności gastronomicznej i hotelarskiej. Oczywiście ważna jest znajomość języków obcych.
Rozmawiała Agnieszka Dąbrowska z Biura Karier WSG
Od lewej: Paolo Purchiaroni (Wenecja), Andrea Sassolini (Rzym, Siena, San Gimignano),
Agnieszka Dąbrowska (kier. Biura Kształcenia Praktycznego WSG), Mateusz Smagała (Absolwent, Rzym)
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Niepokonani

Zawsze najlepsi
Akademicki Klub Sportowy w WSG działa od 15 lat, a nasze wyniki sportowe pozostawiają konkurencję daleko w tyle. Jesteśmy najlepszym klubem
w województwie kujawsko-pomorskim i odgrywamy wiodącą rolę w rywalizacji uczelnianej w całej Polsce. Od ponad 7 lat zajmujemy miejsca w ścisłej czołówce rankingu szkół niepublicznych oraz rywalizacji medalowej.
Startujemy w 34 konkurencjach, a wśród naszych studentów i absolwentów
mamy wielu medalistów olimpijskich.
Rok 2015 zaczął się dla Klubu bardzo intensywnie i od razu z sukcesami.
W zmaganiach akademickich w naszym województwie zajęliśmy pierwsze
miejsca w dyscyplinach: piłka siatkowa kobiet, piłka siatkowa mężczyzn
oraz koszykówka mężczyzn. Sukcesy na arenie ogólnopolskiej od początku
roku odnosi sekcja kolarska oraz sekcja tenisa stołowego, gdzie w półfinałach zajęliśmy pierwsze miejsce. Startowaliśmy również w Akademickich
Mistrzostwach Polski w nartach i snowboardzie, pływaniu i innych dyscyplinach, podczas których studenci WSG, rywalizują z najlepszymi sportowcami z Polski.
Wiosna to czas przygotowań do zmagań w trójboju siłowym oraz półfinałów
siatkówki kobiet i mężczyzn, gdzie mamy bardzo silną drużynę, bo wspartą studentami, którzy na co dzień grają w klubach ekstraklasy. Maj to dla
naszych zawodników bardzo intensywny miesiąc, w którym studenci rywalizują w wielu dyscyplinach m.in. finał tenisa stołowego, wioślarstwo,
kolarstwo górskie, lekkoatletyka. W tej ostatniej dyscyplinie, dzięki porozumieniu ze Stowarzyszeniem Lekkiej Atletyki na Zawiszy dysponujemy
bardzo mocną drużyną.
W tym roku akademickim mocno liczymy na medale z dyscyplin takich jak:
tenis stołowy, siatkówka męska oraz damska, ergometr wioślarski, kolarstwo
górskie (MTB), piłka nożna oraz lekkoatletyka. Jeżeli plany sprawdzą się,
pozwoli to nam powtórzyć bardzo wysoką pozycję medalową w klasyfikacji
generalnej. Liczymy także na medale podczas Akademickich Mistrzostw Europy w wioślarstwie, w których nasza Uczelnia od 5 lat jest Mistrzem.
Śledźmy zmagania i wyniki naszych sportowców na www.sport.byd.pl oraz
na fanpage’u www.facebook.com/kuazswsg.
Filip Wiśniewski
Prezes Akademickiego Klubu Sportowego WSG
Akademickie Mistrzostwa Pomorza i Kujaw
PŁYWANIE
3 złote medale

TRÓJBÓJ SIŁOWY
KLASYCZNY

4 srebrne medale

2 złote medale

3 brązowe medale

3 srebrne medale

Niepokonani okazali się nasi zawodnicy podczas
III Ogólnopolskiej Olimpiady Studentów Niepełnosprawnych, która odbyła się w Częstochowie. Drużyna WSG
w składzie: Michał Twardowski, Maciej Pyszka, Monika
Bielik, Magdalena Gajewska, Paweł Gierszewski, Marika Wójcik, zajęła I miejsce w futsalu, I miejsce w tenisie stołowym mężczyzn, II miejsce w bilardzie kobiet,
III miejsce w bocci mężczyzn. Gratulujemy!

Zlot studentów
niepełnosprawnych
Już po raz czwarty spotkali się w Wyższej Szkole Gospodarki uczestnicy Kujawsko–Pomorskiego Zlotu Studentów Niepełnosprawnych. Tematem wiodącym był sport
i podróżowanie. Podczas zlotu promowano m.in. przewodnik dla osób z dysfunkcją wzroku. WSG od prawie
2 lat dysponuje rowerami-tandemami, które zakupiono
we współpracy z Fundacją Gaudeamus, specjalnie dla
osób słabowidzących.

Lodołamacz po raz 5.
Działania prowadzone na rzecz osób niepełnosprawnych
przez Wyższą Szkołę Gospodarki, zyskały już po raz piąty
uznanie kapituły konkursu „Lodołamacze 2014”, organizowanego przez Polską Organizację Pracodawców Osób
Niepełnosprawnych. Wyższą Szkołę Gospodarki uhonorowano drugim miejscem w kategorii Instytucja.

Akademickie Mistrzostwa Polski
ERGOMETR
WIOŚLARSKI
2 złote medal

www.wsg.byd.pl

PŁYWANIE
2 złote medale
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Fot. Łukasz Ułanowski.
Kolekcja zdjęć nagrodzona w ogólnopolskim konkursie
„Photo Grants Challenge. Sztuka Wolności” (I miejsce),
organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju. Fotografie powstały na początku 2015 roku
w Muzeum Fotografii w Bydgoszczy,
działającym przy Wyższej Szkole Gospodarki

O pasji fotografowania,
źródłach inspiracji i planach na przyszłość
z Łukaszem Ułanowskim
– przyszłym magistrantem WSG
rozmawia Paweł Pochylski
PAWEŁ POCHYLSKI: Jesteś absolwentem kulturoznawstwa w Wyższej Szkole Gospodarki.
Czy studia licencjackie pomogły rozwinąć twoją pasję?
ŁUKASZ UŁANOWSKI: Zdecydowanie tak. Szukałem studiów w obrębie województwa kujawsko-pomorskiego – najlepiej w Bydgoszczy – związanych z fotografią, kulturą oraz sztuką.
Wybór był niestety dość ograniczony, na szczęście okazało się, że Wyższa Szkoła Gospodarki
rozpoczęła nabór na kulturoznawstwo ze specjalnością fotografia i techniki multimedialne, co
mnie niezywkle zainteresowało.

Łukasz Ułanowski
Rocznik ’91. Absolwent Technikum Fototechnicznego w Zespole Szkół Chemicznych im. Ignacego
Łukasiewicza w Bydgoszczy. Absolwent kulturoznawstwa w Wyższej Szkole Gospodarki ze specjalnością fotografia i techniki multimedialne. Od kilku
lat związany z Muzeum Fotografii w Bydgoszczy
przy WSG. Działa i tworzy w zakresie fotografii i jej
technik. Ponadto bierze czynny udział w kreowaniu życia kulturalnego miasta, jako współtwórca
społecznego domu kultury Czytelnia, którego
nadrzędnym celem jest spotykanie się i rozmowa,
wspólna praca, wspólna lektura, wspólne myślenie
oraz publikowanie. Tegoroczny zwycięzca ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Photo Grants
Challenge. Sztuka Wolności” (I miejsce), organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Laureat DEBUTS 2015 oraz uczestnik wystawy
pokonkursowej, towarzyszącej 15. Międzynarodowemu Festiwalowi Fotografii FOTOFESTIWAL
w Łodzi. Jego prace można nabyć na aukcjach
Młodej Sztuki w Galerii NEXT w Bydgoszczy.

6

Wyższa Szkoła Gospodarki

Jako absolwent Technikum Fototechnicznego miałem już całkiem niezłe przygotowanie techniczne, pragnąłem jednak wyjść daleko poza ten aspekt i zacząć nadawać swojej fotografii
głębszego znaczenia. Pomocną okazała się być bez wątpienia wiedza kulturoznawcza i fotograficzna zawarta w programie studiów, przekazana przez naprawdę świetnych wykładowców
– specjalistów w swoich dziedzinach.
Studia skutecznie motywowały mnie do wielu działań pozauczelnianych, w tym artystycznych
eksperymentów, do podejmowania różnorakich wyzwań związanych bezpośrednio z fotografią. W tej materii wiele udało mi się wówczas osiągnąć.
A dlaczego fotografia?
Pragnąłem kiedyś rysować i malować. Niestety przenoszenie owoców wyobraźni na płaszczyznę dwuwymiarową za pomocą narzędzi rysowniczych i malarskich kończyło się zwykle
nieudolnie. (śmiech) Później zafascynował mnie obraz z taśm filmowych.
Wraz z kolegami uczestniczyliśmy nawet w kole filmowym, prowadzonym przez Gminny
Ośrodek Kultury w Osielsku, z którego pochodzę. Dość szybko jednak ruchomość obrazu zaczęła mnie drażnić i rozpraszać. Wtedy zrodził się pomysł, by spróbować swoich sił
w fotografii. To ona dała mi możliwość skutecznego przekazywania osobistego postrzegania
świata, gdzie rzeczy i zjawiska znane nabierają nowych form.
Fotografia stała się dla mnie nośnikiem idei, wewnętrznym przekazem, a czasem grą przestrzeni.
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Czy postawiłeś sobie cele związane z fotografią? Czy wiążesz z nią
swoją przyszłość?
Zawsze, zanim sięgnę po aparat, stawiam sobie jakiś cel. Celem długoterminowym jest dla mnie na pewno ciągłe kształcenie się w tej
dziedzinie. Bez wątpienia fotografia będzie nadal zajmować ważne
miejsce w moim życiu. Myślę o edukacji i uświadamianiu innych
z zakresu fotografii, o jej aspektach artystycznych, a gdzieś w oddali
straszy mnie wizja fotografowania ślubów.
Jakimi typami fotografii się zajmujesz? Co jest źródłem twoich inspiracji?

ceptualną, abstrakcyjną oraz minimalistyczną – i to w ich duchu
staram się tworzyć, korzystając zarówno z dobrodziejstw fotografii
cyfrowej, jak i tradycyjnej. Inspirujące są dla mnie rozmowy z przyjaciółmi, a także muzyka, literatura, malarstwo, społeczne przemiany
(lub ich brak) oraz stagnacja. Lubię ironizować, ukazywać zarówno
piękno, jak i brzydotę. W skrócie: inspiruje mnie otaczająca nas rzeczywistość.
Ostatnie pytanie: gdzie widzisz siebie za dziesięć lat?
Aż tak daleko w przyszłość nie dam rady spojrzeć, jestem krótkowidzem. (śmiech) Wiem tyle, że za dziesięć lat chcę założyć rodzinę,
być szczęśliwy i dalej robić to, co kocham.

Nie lubię szufladkowania i staram się go unikać, zamiast tego wolę
zaufać swojemu oku. Interesuję się fotografią dokumentalną, kon-

Studenckie Grupy Aktywności
- nie tylko dla studentów

kacja artykułów naukowych w Studenckich Zeszytach Naukowych,
organizowanie seminariów, sympozjów i innych form wymiany doświadczeń.

Chociaż w nazwie mają „studenckie”, to w zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani. Zmotywowani sukcesami lat
ubiegłych, postanowiliśmy zmobilizować siły i działać także poza
Uczelnią.

Wszystkich zainteresowanych filmem z pewnością urzekną spotkania prowadzone przez dr Magdalenę Wichrowską – wykładowczynię
w Instytucie Kulturoznawstwa i znawczynię kina nie tylko niezależnego. O lepszą Przewodniczkę po światowym kinie trudno. Czekamy
na Was.

Dzięki zaangażowaniu naszych Wykładowców, stworzyliśmy trzy obszary aktywności dostępne dla wszystkich zainteresowanych, także
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Bydgoszczy i okolic.
Grupa Aktywności PRiM (Public Relations i Media) zajmuje się m.in.
poszerzaniem wiedzy i umiejętności związanych ze współczesnymi
narzędziami PR. Podczas zajęć omawiamy i oceniamy najnowsze
trendy, przygotowujemy własne projekty i warsztaty PR-owe. Ostatni,
prezentowany podczas Bydgoskiego Festiwalu Nauki, poświęciliśmy
rosyjskiej propagandzie.
KOMPAS to propozycja rozwijania zainteresowań, pogłębianie wiedzy i nabywania kompetencji naukowych w zakresie czasu wolnego
(kultura, turystyka, rekreacja). Wśród głównych celów działalności
tej Studenckiej Grupy Aktywności, znajdują się m.in.: realizacja koncepcji badawczych zgłaszanych przez studentów i uczniów, publi-

www.wsg.byd.pl
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Centrum Kultury i Języka Polskiego

Wyższej Szkoły Gospodarki w Tbilisi (Gruzja)
W dniach 26-28.02.2015 r. odbyła podróż do Tbilisi delegacja
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy w składzie: prof. WSG
dr Kazimierz Marciniak, prof. WSG dr Irena Kudlińska i studentka Alevtyna Roi. Zadaniem tego wyjazdu było przygotowanie do
otwarcia Centrum Kultury i Języka Polskiego WSG na Suchumskim
Uniwersytecie Państwowym w Tbilisi oraz uczestnictwo w międzynarodowych targach edukacyjnych. Delegacja WSG dostarczyła wyposażenie dla Centrum. Zawierało ono: podręczniki do nauki języka
polskiego na różnych poziomach kształcenia, literaturę piękną, plansze i gry edukacyjne (m. in. wybitni Polacy, widoki miast polskich),
albumy z krajobrazami i mapy Polski, materiały promujące WSG,
a także płyty CD z muzyką polską, projektor i tablet.
Centrum Kultury i Języka Polskiego WSG zostało uroczyście
otwarte 26 lutego br. w siedzibie Uniwersytetu w Tbilisi z udziałem
najwyższych władz tej uczelni: rektora prof. Joni Apakidze, kanclerza prof. Shota Akhalaia i prof. Indiry Dzagania (dyrektora Departamentu Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzykulturowej).
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in.: Piotr Cieszkowski
- ambasador RP w Gruzji, który obdarował Centrum zestawem literatury polskiej oraz pp. Zofia i Jerzy Ciemnołońscy – bydgoszczanie
prowadzący w Tbilisi od 8 lat pensjonat i biuro turystyczne Tamada,
zainteresowane przede wszystkim wymianą turystów między Polską
a Gruzją.
Do zadań nowopowstałego Centrum Kultury i Języka Polskiego
należą:
- nauka języka polskiego w tym intensywne letnie kursy wakacyjne,
- promocja kultury polskiej,
- udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez ambasadę RP w Gruzji,
- przygotowywanie wspólnych z Uniwersytetem publikacji naukowych,
- wymiana studentów i wykładowców.

Centrum otwarte w Tbilisi jest pierwszą tego typu placówką
WSG za granicą. Wkrótce planowane jest otwarcie takich jednostek
w Krzemieńczuku i Kijowie na Ukrainie oraz w Kaliningradzie.
W międzynarodowych targach edukacyjnych (26-27.02.2015)
uczestniczyło ponad 100 uczelni z 14 krajów (w tym 11 uniwersytetów funkcjonujących w Gruzji), które prezentowały swoje oferty edukacyjne na 114 stoiskach. WSG uczestniczyła w targach wspólnie
z Suchumskim Uniwersytetem Państwowym. W języku angielskim
i rosyjskim przedstawiono możliwości kształcenia na studiach I i II
stopnia w naszej uczelni na terenie Polski oraz w nowopowstałym
Centrum Kultury i Języka Polskiego WSG w Tbilisi.
W czasie pobytu delegacji WSG w Tbilisi odbyło się również
spotkanie z przedstawicielami Akademii Nauk Pedagogicznych
Gruzji. Przedmiotem wymiany doświadczeń były aktualne problemy
dydaktyki na różnych poziomach kształcenia w obu krajach. Otrzymaliśmy także propozycję przyjęcia członkostwa honorowego tej
Akademii.
Przyjęcie delegacji WSG ze strony władz Suchumskiego Uniwersytetu Państwowego w Tbilisi było bardzo serdeczne. W czasie
wszystkich spotkań dominowała atmosfera życzliwości, otwartości
i chęci współpracy. Pomimo napiętego programu wizyty pokazano
nam również najciekawsze miejsca i zabytki Tbilisi – miasta położonego w górach nad rzeką Kurą. Wśród przedstawicieli Polonii
uczestniczących w otwarciu Centrum, ale i wśród Gruzinów, szczególną radość i wzruszenie wywołał nasz upominek muzyczny w postaci piosenki pt. „Batumi” w wykonaniu zespołu Filipinki.
Planowane są dalsze kontakty między obu uczelniami. Już
w maju br. odwiedzi WSG w Bydgoszczy rektor Suchumskiego
Uniwersytetu Państwowego w Tbilisi. Teraz będziemy oczekiwać na
efekty podjętej współpracy.
Kazimierz Marciniak, Irena Kudlińska

Spotkanie z przedstawicielami
Akademii Nauk Pedagogicznych w Gruzji
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Międzynarodowa
ofensywa

Otwarcie Centrum z udziałem Ambasadora RP w Gruzji i Władz Uczelni

Targi i spotkania z zagranicznymi Partnerami zdominowały nasze wiosenne
działania promocyjne. Wyższa Szkoła
Gospodarki uczestniczyła w międzynarodowych targach edukacyjnych
odbywających się w Sofii, Mińsku, Kijowie, Tbilisi oraz Stambule, Ankarze
i Izmirze.
Uczelnia promowała Bydgoszcz, region kujawsko-pomorski oraz polską
edukację: studia oferowane w języku
angielskim, szkoły letnie oraz studia
MBA, realizowane w WSG we współpracy z Maastricht School of Management. Nasze stoisko odwiedziło ponad 3000 osób! W roku akademickim
2014/15 w WSG studiuje prawie 500
obcokrajowców – zarówno na kierunkach prowadzonych w języku polskim,
jak i w języku angielskim. Zdecydowaną większość stanowią Ukraińcy, wśród
obcokrajowców są również Rosjanie,
Gruzini, Nigeryjczycy, Kazachowie,
Uzbecy, Turcy, Hiszpanie oraz Węgrzy.

Międzynarodowe Targi Edukacyjne

www.wsg.byd.pl
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Pamięć o ojcu
ocalić od zapomnienia
O relacjach z nieżyjącym już ojcem, Jerzym Sulimą–Kamińskim,
o jego kultowej powieści „Most Królowej Jadwigi”, pomysłach na
współczesność i przetrwanie pamięci o znanym bydgoszczaninie
i planach założenia fundacji, z jego córką Elżbietą Kamińską–Zielińską rozmawiała Magdalena Potulska
Magdalena Potulska: Czym się Pani zajmuje?
Elżbieta Kamińska–Zielińska: - Ukończyłam Państwowe Liceum
Sztuk Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
o kierunku graficznym i do tej pory zajmuję się grafiką, choć obecnie to już bardziej
grafiką komputerową.
Jakie relacje łączyły Panią z ojcem, jak Go
Pani wspomina?
- Zawsze bardzo dobrze. Mobilizował mnie
do twórczej pracy. To był taki człowiek czynu, od literatury, po teatr. Dużo czasu spędzaliśmy rodzinnie, do dziś wspominam
nasze wycieczki wakacyjne. Często to były
wycieczki po księgarniach, muzeach czy
galeriach. Pewnie, jako małej dziewczynce
nie zawsze i nie do końca to mi się podobało, ale potem to jednak zaprocentowało.
Mimo wszystko, teraz po latach miło się
wspomina tamte chwile.
Często rozmawialiście z ojcem o jego najbardziej znanej powieści
„Most Królowej Jadwigi”?
- Ten temat przy różnych okazjach, gdzieś tam nieuchronnie się przewijał, jednak to głównie były rozmowy matki z ojcem. Myślę, że ta
książka była dla niego bardzo ważna, pisał ją od serca i zawarł w niej
wszystko to, co czuł i jak to widział. Muszę dodać, że miałam okazję
poznać osoby występujące w niej. To moje dwie ciotki, o których tata
wspominał w książce.
Jaki przyświecał Pani cel przy wznowieniu książki?
- Chciałam zrobić coś, co pozwoliłoby przedłużyć pamięć o ojcu. To
taki prezent na 30–lecie pierwszego wydania powieści. Jednocześnie
chciałam również przypomnieć treść tej książki, ukazać życie kiedyś
toczące się w Bydgoszczy. Obecnie Bydgoszcz jest całkiem inna,
inaczej się w niej mieszka i funkcjonuje, jesteśmy dla siebie anonimowi. Kiedyś tego nie było. Przy okazji też myślę, że współcześnie,
książka z wielu powodów nie miałaby szans na publikację. Teraz nikt
nie pozwoliłby sobie na bezinteresowne opisywanie własnego życia
i codziennych spraw, właśnie na tym polega fenomen powieści.
Książka jest wzbogacona Pani grafikami, stworzyła je Pani specjalnie
pod powieść, czy może już wcześniej leżały w szufladzie?
- Wcześniej współpracowaliśmy z ojcem i trochę też rozmawialiśmy
na ten temat. To mój mały wkład w bogactwo jej treści, chciałam
zobrazować to, co on opisał. Myślę, że ojciec byłby bardzo zado-
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wolony, móc oglądać własną powieść wzbogaconą o grafiki mojego
autorstwa, prezentujące opisane przez niego miejsca. Rysunki powstały specjalnie pod treść książki, pierwszy rozdział - grafika, rozdział kolejny - znów grafika pasująca do treści itd. Dodam jeszcze, że
wraz z książką w komplecie był e-book. To taki ukłon specjalnie pod
kątem młodego pokolenia, aby choć w taki sposób przybliżyć mu
Bydgoszcz z innej, już właściwie historycznej strony. To nie jedyny
mój taki pomysł na współczesność.
Sporo było problemów z wydaniem publikacji?
- Wbrew pozorom całkiem sprawnie to poszło, to zasługa wielu osób
i instytucji, które chętnie służyły pomocą, wsparciem i radą. Na
pewno należy tu wymienić Urząd Miasta Bydgoszcz, Urząd Marszałkowski, Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. Między innymi na
terenie WSG w Galerii nad Brdą miała miejsce wystawa grafik, które
znajdują się w książce.
Uchyli Pani rąbka tajemnicy w kwestii tych
pomysłów na współczesność?
- Narodził się taki pomysł w mojej głowie,
aby z okazji przypadających 90 urodzin mojego nieżyjącego ojca wydać „Most Królowej
Jadwigi” w formie komiksu. To na pewno byłaby trudna praca, nie wiem też tak do końca
czy za sprawą rysunków i o wiele mniejszej
ilości słów, udałoby się w pełni oddać klimat
powieści. Mam wizję tego jak on powinien
wyglądać, głównym odbiorcą miałby być
młody człowiek. Mam też taki pomysł aby
wydać „Most” również w formie audiobooka,
wówczas byłaby ona dostępna we wszystkich
formach. Na tą chwilę trudno mi powiedzieć
coś więcej, bo mimo wsparcia instytucji, firm
i osób prywatnych wszystkie te działania są powiązanie z kosztami.
Jakie przesłanie miałaby nieść za sobą taka komiksowa wersja
książki?
- Na pewno służyłaby również temu, aby pamięć o moim ojcu przetrwała. Mam też taki cel, aby trafić do szkół podstawowych i za pomocą treści zawartych w komiksie, już tym najmłodszym przekazywać
wartości ponadczasowe. Do kompletu marzy mi się kolorowanka dla
dzieci, w której byłyby zawarte znane miejsca z Bydgoszczy. W kwestii dzieciaków chciałabym też przy WSG zrobić taki fajny happening
łączący treść książki i grafikę, czas pokaże, co z tego wszystkiego
wyjdzie. Mam nadzieję, że znajdą się osoby przychylne moim działaniom i uda się stworzyć to wspólnymi siłami.
Słyszałam, że ma Pani w planach założenie również fundacji
- Zgadza się, już nawet mam opracowany statut, chciałabym między innymi mieć możliwość wznawiania literackiego dorobku ojca
również w takich współczesnych e-bookowych czy audiobookowych
formach. Jednym z założeń jest też wspieranie młodych artystów
w ich działaniach twórczych związanych z literaturą, teatrem, sztuką,
ogólnie ujmując z kulturą, bo mój ojciec też zawsze był przychylny
takim działaniom i działania fundacji również będą zmierzały w tym
kierunku.
Dziękuję za rozmowę i życzę realizacji wszystkich planów i zamierzeń
Magda Potulska, Studentka WSG
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KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BYDGOSZCZY
					 nowym Partnerem WSG
Prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki i Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy podczas obchodzonej w naszej Uczelni,
95 rocznicy powstania polskiej policji państwowej, podpisali
porozumienie o współpracy. Od tej pory nasze wspólne działania w obszarze edukacji, aktywności obywatelskiej i promowania
bezpieczeństwa, realizowane będą w oficjalnym partnerstwie,
a studenci mogą liczyć na ciekawe praktyki, staże oraz udział
w projektach. Uroczystości towarzyszyło seminarium naukowe
oraz wystawa „Policja na Pomorzu i Kujawach - w służbie regionu i kraju”.

Od kilku lat organizujemy go wspólnie z UKW i UTP. W tym roku WSG
zaproponowała 177, bardzo różnorodnych pod względem formy i treści,
wydarzeń. O pięknych kobietach, egzotycznych podróżach, dramatach
rodzinnych i pełnej krwi koniach opowiadał prof. dr hab. Włodzimierz
Jastrzębski , który zbadał burzliwe dzieje rodziny von Alvenslebenów
z podbydgoskiego Ostromecka. Dr Jacek Lindner policzył natomiast
ile jest ścieżek prowadzących do Boga. W Polsce aż 8600! Bo tyle jest
mediów religijnych, których zróżnicowanie formalne i merytoryczne oraz
liczba, spowodowało, że stały się unikatowymi formami. O prawdziwości
twierdzenia, że czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, przekonywali
nasi specjaliście podczas warsztatów z neuromarketingu. Nie oszczędziliśmy też i rosyjskich massmediów relacjonujących konflikt na Ukrainie.
O propagandzie wiecznie żywej i jej najbardziej kłamliwych przykładach
rozmawialiśmy podczas przygotowanego przez studentów multimedialnego pokazu. Nasi wykładowcy uczyli również obsługiwania dronów
latających, obsługiwania drukarki 3D, a nawet samodzielnego budowania robotów. Jak zawsze przekonywaliśmy wszystkich odwiedzających
WSG, że nauka nie musi być nudna!

www.wsg.byd.pl
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Przemysły kreatywne
PRZEMYSŁY KREATYWNE – to nowa propozycja WSG dla rynku kultury. Obszar
zastąpi tradycyjne kulturoznawstwo. Jego przygotowanie i wprowadzenie do oferty
poprzedziły badania własne oraz analiza potrzeb rynku pracy i opinie ekspertów.
Propozycja Wyższej Szkoły Gospodarki jest także zgodna z najnowszymi trendami
w Europie.
Branża przemysłów kreatywnych to w Unii Europejskiej jeden z najważniejszych
pracodawców Pracuje w niej ponad 7 mln, najczęściej młodych osób. W sektorach
spektakli i koncertów oraz sztuk wizualnych (fotografia, sztuka, muzea) i w branży muzycznej (głównie festiwale) jest zatrudnionych prawie połowa z nich, niewiele mniej
w reklamie i telewizji. Pozostałe sektory to książki, film, gazety i czasopisma oraz gry
wideo i radio.
Przemysły kreatywne obejmują zarówno twórców, jak i organizatorów życia kulturalnego oraz świata mediów. Wymagają one dobrej znajomości obowiązujących reguł
działania, które są zmienne, zależne od bieżącej sytuacji społeczno-kulturalnej i politycznej, a zatem nieustannie aktualizowane.
Zdobycie solidnej wiedzy teoretycznej jest konieczną bazą dla sprawnego poruszania
się w sferze praktyki zawodowej. Obszar przemysłów kreatywnych daje wiele możliwości rozwijania drogi zawodowej w branży nowych mediów i sztuk audiowizualnych.
Celem i głównym atutem studiów jest gruntowna interdyscyplinarna edukacja z pogranicza wielu dziedzin sztuki, kultury, ale także biznesu. Propozycja WSG stanowi
odpowiedź na zjawisko dynamicznie ewoluującego rynku pracy, ma również związek
z ruchami kulturotwórczymi, które dostrzegamy w regionie.

Uczelnia przyjazna rodzicom
Za tworzenie przestrzeni przyjaznej dla rodziców studiujących i pracujących naukowo
oraz wdrażanie rozwiązań, które sprzyjają godzeniu życia rodzinnego z nauką i pracą, otrzymaliśmy certyfikat Uczelni Przyjaznej Rodzicom. To zwieńczenie pierwszego
w Polsce konkursu „Uczelnia Przyjazna Rodzicom”, który został przeprowadzony
dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Komisja konkursowa doceniła m.in. możliwość godzenia nauki i pracy z opieką nad dziećmi,
zniżki dla rodzin oraz nasze bezpłatne, akademickie przedszkole.
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