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W Królestwie Polskim edukację 
ekonomiczną od połowy XIX stulecia 
prowadzono w szkołach niedzielnych, 
a od 1875 roku w założonej w Warszawie, 
z inicjatywy jednego z największych i naj-
bogatszych ówczesnych przemysłowców 
w Europie, Leopolda Kronenberga, 
Szkole Handlowej, która jako pierwsza 
w Królestwie kształciła wykwalifikowanych 
samodzielnych pracowników handlu 
i biurowości przemysłowej.

Kilka słów o naszej historii
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W Królestwie Polskim edukację 
ekonomiczną od połowy XIX stulecia 
prowadzono w szkołach niedzielnych, 
a od 1875 roku w założonej w Warszawie, 
z inicjatywy jednego z największych i naj-
bogatszych ówczesnych przemysłowców 
w Europie, Leopolda Kronenberga, 
Szkole Handlowej, która jako pierwsza 
w Królestwie kształciła wykwalifikowanych 
samodzielnych pracowników handlu 
i biurowości przemysłowej.

Kiedy w 1900 roku władze carskie, 
po dwudziestu pięciu latach działal-
ności zamknęły Szkołę Kronenberga, 
jej absolwenci podjęli kilka lat 
później inicjatywę powołania nowej 
placówki, której celem byłoby konty-
nuowanie tradycji Szkoły.
Nowa „handlówka” rozpoczęła dzia-
łalność w Warszawie w dniu 13 paź-
dziernika 1906 roku jako dwuletnie, 
prywatne Kursy Handlowe Męskie, 
od następnego roku noszące imię 
ich pierwszego kierownika Augusta 
Zielińskiego, a dwa lata potem (1909) 
przemianowane na Wyższe Kursy 
Handlowe im. Augusta Zielińskiego.

Kilka słów o naszej historii



Kiedy w 1900 roku władze carskie, 
po dwudziestu pięciu latach działal-
ności zamknęły Szkołę Kronenberga, 
jej absolwenci podjęli kilka lat 
później inicjatywę powołania nowej 
placówki, której celem byłoby konty-
nuowanie tradycji Szkoły.
Nowa „handlówka” rozpoczęła dzia-
łalność w Warszawie w dniu 13 paź-
dziernika 1906 roku jako dwuletnie, 
prywatne Kursy Handlowe Męskie, 
od następnego roku noszące imię 
ich pierwszego kierownika Augusta 
Zielińskiego, a dwa lata potem (1909) 
przemianowane na Wyższe Kursy 
Handlowe im. Augusta Zielińskiego.

1906 – Kursy Handlowe

1906 - pierwsza siedziba przy ul. Smolnej 9
na fragmencie mapy hipotecznej 1939-41. źródło: APW



Kiedy w 1900 roku władze carskie, 
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dziernika 1906 roku jako dwuletnie, 
prywatne Kursy Handlowe Męskie, 
od następnego roku noszące imię 
ich pierwszego kierownika Augusta 
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1909 – Wyższe Kursy Handlowe

siedziba przy ul. Smolnej 9
źródło: www.warszawa1939.pl
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Teka rektorska i pierwsza księga słuchaczy kursów 
handlowych im. Augusta Zielińskiego w Warszawie 

1909 – Wyższe Kursy Handlowe

siedziba przy ul. Smolnej 9
źródło: www.warszawa1939.pl



1911 – Wyższe Kursy Handlowe

1911 - przeprowadzka na ul. Koszykową 9
na fragmencie mapy hipotecznej 1939-41. źródło: APW



1906-1911 – budynek ul. Smolna 9
1911-1926 – budynek ul. Koszykowa 9

                     (własność TWKH w Warszawie)

1911 – Wyższe Kursy Handlowe

siedziba przy ul. Koszykowej 9
źródło: www.warszawa1939.pl



W 1915 roku Wyższe Kursy Handlowe 
przemianowane zostały na Wyższą Szkołę 
Handlową (WSH), zaś na jej dyrektora 
powołano Bolesława Miklaszewskiego.
Po odzyskaniu Niepodległości, WSH działała 
jako jedyna w Polsce szkoła handlowa i jako 
jedyna nie uległa upaństwowieniu, które 
objęło wówczas wszystkie inne wyższe 
szkoły dawnego zaboru rosyjskiego. 
Miklaszewski był głównym inspiratorem, 
organizatorem, a potem wieloletnim 
rektorem WSH. Nie było zatem przypadkiem, 
że Miklaszewski z taką konsekwencją 
wprowadzał w życie zamysł wystawienia w 
Warszawie okazałej siedziby Szkoły.

1915 – Wyższa Szkoła Handlowa

1906-1911 – budynek ul. Smolna 9
1911-1926 – budynek ul. Koszykowa 9

                     (własność TWKH w Warszawie)

Bolesław Miklaszewski
ok. 1928, źródło: NAC



W kwestiach społecznych przedwojenna 
WSH/SGH prezentowała  pozytywistyczne 
idee społecznikowskie (z genezy oświece-
niowo-franklinowskie) oparte na koncepcji 
łączenia  e d u k a c j i  z  p o l i t y k ą.
Jednym z głównych wyznawców takiej kon-
cepcji oświaty, jako podstawowego środka 
przemian społecznych i politycznych, był 
właśnie Bolesław Miklaszewski. Związany 
najpierw z lewicowymi grupami niepodleg-
łościowymi i PPS-em (ok. 1890-1906), a od 
1906 roku z masonerią. Pierwszy Dyrektor 
WSH i Rektor SGH. Autor przeniesienia 
Uczelni na obrzeża miasta – „za uczelnią 
przyjdzie miasto”.

1915 – Wyższa Szkoła Handlowa

1906-1911 – budynek ul. Smolna 9
1911-1926 – budynek ul. Koszykowa 9

                     (własność TWKH w Warszawie)

Bolesław Miklaszewski
ok. 1928, źródło: NAC



W kwestiach społecznych przedwojenna 
WSH/SGH prezentowała  pozytywistyczne 
idee społecznikowskie (z genezy oświece-
niowo-franklinowskie) oparte na koncepcji 
łączenia  e d u k a c j i  z  p o l i t y k ą.
Jednym z głównych wyznawców takiej kon-
cepcji oświaty, jako podstawowego środka 
przemian społecznych i politycznych, był 
właśnie Bolesław Miklaszewski. Związany 
najpierw z lewicowymi grupami niepodleg-
łościowymi i PPS-em (ok. 1890-1906), a od 
1906 roku z masonerią. Pierwszy Dyrektor 
WSH i Rektor SGH. Autor przeniesienia 
Uczelni na obrzeża miasta – „za uczelnią 
przyjdzie miasto”.

1915 – Wyższa Szkoła Handlowa

Taki cel przyświecał Miklaszewskie-
mu, kiedy w 1918 roku rozpoczął 
starania o przydział dla Szkoły parceli 
pod budowę jej siedziby.
W jego zamierzeniach uczelnia miała 
składać się z trzech podstawowych 
działów (gmachów): doświadczalnego, 
technologicznego i bibliotecznego.
Jesienią tego roku Miklaszewski 
zwrócił się do mieszkającego 
wówczas w Nałęczowie młodego 
architekta Jana Witkiewicza Koszczyca 
o przygotowanie wstępnego szkicu 
ideowego przyszłej uczelni.

Jan Witkiewicz Koszczyc
ok. 1906, źródło: PAN



W lutym 1919 roku dyrekcja uczelni 
wystąpiła do władz miejskich o przyznanie 
placu pod budowę i 1 września tego roku 
Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych 
wskazało Ministerstwu Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego, jako urzędowi 
nadzorującemu wszystkie inwestycje 
szkolne w Polsce, wydzieloną z gruntów 
państwowych parcelę przy ul. Nowowiejskiej 
(później przemianowaną na ul. 6 Sierpnia) 
w okolicach Politechniki.
Zalecono także, by front budynku usytuo-
wany był wzdłuż projektowanej arterii N-S. 
Jednak plac ten nie został ostatecznie 
Szkole przyznany, wobec czego Mikla-
szewski podjął starania o przydział innej 
parceli, tym razem przy ulicy Rakowieckiej, 
na gruntach dawnego obozu letniego wojsk 
rosyjskich na Mokotowie. 

1918 - idea budowy...

Nie jest wykluczone, że to właśnie 
Koszczyc poddał Miklaszewskiemu 
pomysł zbudowania kampusu na 
Mokotowie, w dzielnicy włączonej 
w 1916 roku w granice administracyj-
ne miasta.
Prowadzone w tym rejonie, w związku 
z poszerzaniem obszarów miejskich, 
prace urbanistyczno-projektowe były 
dobrze znane Koszczycowi, który już 
kilka lat wcześniej, jako pierwszy 
z grona warszawskich architektów 
wysunął pomysł opracowania planów 
regulacyjnych miasta.

Jan Witkiewicz Koszczyc
ok. 1906, źródło: PAN



Zgłoszona przez Koszczyca w lipcu 1909 
roku w Kole Architektów propozycja 
ogłoszenia konkursu na ten temat 
(rozwinięta w referacie "Sprawa opraco-
wania planu przyszłej Warszawy" z 17 
stycznia 1910 roku), była pierwszym 
impulsem przy opracowywaniu różnych 
koncepcji planistycznych, jakie podjęło 
warszawskie Koło Architektów.
To właśnie wystąpienie Koszczyca otwierało 
u nas wieloletnią dyskusję urbanistów, 
architektów, ekonomistów i polityków nad 
kształtem przestrzennym Warszawy.

Mimo niekwestionowanego pierw-
szeństwa Koszczyca, jego nazwisko 
pozostało jednak w zapomnieniu, 
pomijane przez wszystkich, którzy 
podjęli prace nad planami regulacyj-
nymi Warszawy, a którzy do dzisiaj 
uznawani są za ich inicjatorów 
(Franciszek Lilpop 1910; Alfons Gra-
vier 1911; Józef Holewiński w tekście 
"Przyszły rozwój Warszawy" z 1911; 
Jan Heurich syn; Tadeusz Tołwiński 
od 1909, i zwłaszcza w "Szkicu 
wstępnym planu regulacyjnego m. st. 
Warszawy" z 1916 roku, opracowanym 
pod jego kierunkiem).

Budowa WSH
w kontekście rozwoju Warszawy

Jan Witkiewicz Koszczyc
ok. 1906, źródło: PAN



Budowa WSH
w kontekście rozwoju Warszawy

1886 - Plan Warszawy
źródło: zbiory Biblioteki SGH



Budowa WSH
w kontekście rozwoju Warszawy

1897 - Plany Lindley'a (uzup. do 1936)
źródło: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy (APW)

W 1919 roku WSH otrzymała nawet 
status samodzielnej jednostki prawnej.
Nowe elity II RP miały być wykształcone 
już w uczelni ekonomicznej nowego 
typu, o nowoczesnym programie, 
wypracowanym w oparciu o najlepsze 
wzorce europejskiej i amerykańskiej 
dydaktyki ekonomicznej.
Patronami tego ambitnego i przyszłoś-
ciowego przedsięwzięcia były koła 
wolnomularskie. Były one głównym 
źródłem polskich elit społecznych 
i intelektualnych o wysokich walorach 
etyczno-zawodowych.



1916 - Szkic wstępny planu regulacyjnego - zarys ogólny
źródło: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy (APW)

Budowa WSH
w kontekście rozwoju Warszawy



1916 - Szkic wstępny planu regulacyjnego - zarys ogólny
źródło: Archiwum Państwowe m. st. Warszawy (APW)

Budowa WSH
w kontekście rozwoju Warszawy
- koncepcja zagospodarowania Pola Mokotowskiego



1916-1939 - koncepcja Osi Marszałka Piłsudskiego
1930 - konkurs na projekt Świątyni Opatrzności



1916-1939 - koncepcja Dzielnicy Marszałka Piłsudskiego
1936 - konkurs na rozplanowanie Pola Mokotowskiego



1916-1939 - koncepcja Dzielnicy Marszałka Piłsudskiego
źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC)

Budowa WSH w kontekście rozwoju Warszawy



1926 - Plan regulacji i rozbudowy miasta
źródło: A. Jankiewicz, J. Porębska-Srebrna - Tradycje urbanistyczne Warszawy

Budowa WSH
w kontekście rozwoju Warszawy



Budowa WSH
w kontekście rozwoju Warszawy
- koncepcja zagospodarowania Pola Mokotowskiego

Pole Mokotowskie na planie miasta z 1935 r.
źródło: http://pl.wikipedia.org



Budowa WSH
w kontekście rozwoju Warszawy
- koncepcja zagospodarowania Pola Mokotowskiego

Pole Mokotowskie na planie i fotoplanie z 1935 r.
źródła: http://pl.wikipedia.org i http://www.mapa.um.warszawa.pl



Budowa WSH
w kontekście rozwoju Warszawy
- koncepcja zagospodarowania Pola Mokotowskiego

1935 - Pole Mokotowskie na fotoplanie
źródło: http://www.mapa.um.warszawa.pl



Budowa WSH w kontekście rozwoju Warszawy
„Warszawa funkcjonalna”

1938 - Warszawa funkcjonalna
Stefan Starzyński – absolwent SGH, Prezydent Warszawy 2.08.1934-wrzesień 1939



1926 - Plan wielkiej Warszawy
źródło: http://warszawa.wikia.com

Budowa WSH
w kontekście rozwoju Warszawy

Było to co prawda "budownictwo 
ideowe" zmierzające do zbudowania 
demokratyczno-liberalnego społeczeń-
stwa nowoczesnego kapitalizmu, ale 
działalność inwestorska była rozu-
miana misyjnie: przeznaczenie budynku, 
jego charakter, określona stylistyka 
i program formalno-treściowy – 
wszystko to formatowało czytelny dla 
odbiorców, semantyczny przekaz, że 
oto inwestor przyczynia się do two-
rzenia społecznego szczęścia, 
służąc w tym samym stopniu narodo-
wi i ojczyźnie, jak szerzej ludzkości.

Aktywizowanie działalności architektonicz-
nej w sferach życia społecznego, a zwłasz-
cza w odniesieniu do budowli reprezentacyj-
nych i społecznie użytecznych, było wpisane 
w masońskie programy i ich misję.



1922-24 – koncepcja...

19231922
Szkice konkursowe Jana Witkiewicza Koszczyca dla kampusu WSH na Mokotowie
źródło: zbiory Muzeum Architektury we Wrocławiu



1922-24 – koncepcja...

1923-24 – pierwsze idee Gmachu Głównego – koncepcja frontu kampusu
źródło: zbiory Muzeum Architektury we Wrocławiu

1923

1924



1925-36 – budowa...

1925-26 – Pawilon Zakładów Doświadczalnych
źródło: zbiory Biblioteki SGH i Muzeum Architektury we Wrocławiu



1925-36 – budowa...

1925-26 – Pawilon Zakładów Doświadczalnych
źródło: zbiory Muzeum Architektury we Wrocławiu



1925-36 – budowa...

1925-26 – Pawilon Zakładów Doświadczalnych
źródło: zbiory Biblioteki SGH



1925-36 – budowa...

1925-26 – Pawilon Zakładów Doświadczalnych
źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC)



Budowa WSH
w kontekście rozwoju Warszawy

1929 - Plan sieci tramwajów i autobusów m.st. Warszawy
źródło: blog Kolej na rower http://oelka.bikestats.pl/ oraz http://fotopolska.eu



1925-36 – budowa...

1927-30 – Pawilon Biblioteczny
źródło: zbiory Muzeum Architektury we Wrocławiu



1925-36 – budowa...

1927-30 – Pawilon Biblioteczny
źródło: zbiory Muzeum Architektury we Wrocławiu



1925-36 – budowa...

1927-30 – Pawilon Biblioteczny - detale alegorii ceramicznych na attyce
źródło: zbiory Muzeum Architektury we Wrocławiu



1925-36 – budowa...

1927-30 – Pawilon Biblioteczny
źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC) i zbiory Biblioteki SGH



1925-36 – budowa...

1927-30 – Pawilon Biblioteczny
źródło: zbiory Biblioteki SGH



1925-36 – budowa...

1927-30 – Pawilon Biblioteczny w fotografii Bolesława Miklaszewskiego ok. 1930 
źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC) i zbiory Biblioteki SGH



1925-36 – budowa...

1927-30 – Pawilon Biblioteczny w fotografii Bolesława Miklaszewskiego ok. 1930
źródło: zbiory Biblioteki SGH
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źródło: zbiory Biblioteki SGH
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1927-30 – Pawilon Biblioteczny w fotografii Bolesława Miklaszewskiego ok. 1930
źródło: zbiory Biblioteki SGH



1925-36 – budowa...

1927-30 – Pawilon Biblioteczny w fotografii Bolesława Miklaszewskiego ok. 1930



1925-36 – budowa...

1927-30 – Pawilon Biblioteczny w fotografii Bolesława Miklaszewskiego ok. 1930
źródło: zbiory Biblioteki SGH



1925-36 – budowa...

1927-30 – Pawilon Biblioteczny w fotografii Bolesława Miklaszewskiego ok. 1930
źródło: zbiory Biblioteki SGH



1925-36 – budowa...

1927-30 – Pawilon Biblioteczny w fotografii Bolesława Miklaszewskiego ok. 1930
źródło: zbiory Biblioteki SGH



1925-36 – budowa...

1927-30 – Pawilon Biblioteczny w fotografii Bolesława Miklaszewskiego ok. 1930
źródło: zbiory Biblioteki SGH



1925-36 – budowa...

1927-30 – Pawilon Biblioteczny w fotografii Bolesława Miklaszewskiego ok. 1930
źródło: zbiory Biblioteki SGH



1925-36 – budowa...

1927-30 – Pawilon Biblioteczny w fotografii Bolesława Miklaszewskiego ok. 1930
źródło: zbiory Biblioteki SGH



1925-36 – budowa...

1927-30 – Pawilon Biblioteczny – inauguracja 1930, Pole Mokotowskie 1930-1938
źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC)



1925-36 – budowa...

Do wybuchu wojny zrealizowano:

1925-26 – Pawilon Zakładów
                 Doświadczalnych
1927-30 – Pawilon Biblioteczny
1933-36 – Budynek Profesorski 



Budowa WSH
w kontekście rozwoju Warszawy

Pole Mokotowskie na fotoplanie z 1935 r.
źródło: http://www.mapa.um.warszawa.pl



Zniszczenia wojenne

Zniszczenia Pola Mokotowskiego na fotoplanie z 1945 r.
źródło: http://www.mapa.um.warszawa.pl



Zniszczenia wojenne

1945 - ortofotoplan Pola Mokotowskiego, Aula A
źródło: http://www.mapa.um.warszawa.pl, fot. zbiory Biblioteki SGH



1946-47 – odbudowa...

1946-47 – odbudowa Pawilonu Zakładów Doświadczalnych
źródło: zbiory Biblioteki SGH



1951 – projekt realizacyjny Gmachu Głównego – elewacja frontu kampusu
źródło: zbiory Muzeum Architektury we Wrocławiu

1924

1951

1951-55 – budowa cd... SGPiS



1951-55 – budowa cd... SGPiS

1951-55 – budowa Gmachu Głównego i budynków asystenckich
źródło: zbiory Muzeum Architektury we Wrocławiu



1951-55 – budowa cd... SGPiS

1951-55 – budowa Gmachu Głównego i budynków asystenckich
fot. Juliusz Sokołowski 2010



1951-55 – budowa cd... SGPiS

1951-55 – budowa Gmachu Głównego i alei Niepodległości
źródło: zbiory Biblioteki SGH i Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC)



1978-84 – budowa cd... SGPiS

Kampusu SGH z otoczeniem na fotoplanie z 1972 r.
źródło: http://www.mapa.um.warszawa.pl



1978-84 – budowa cd... SGPiS

Kampusu SGH z otoczeniem na fotoplanie z 1987 r.
źródło: http://www.mapa.um.warszawa.pl



1978-84 – budowa cd... SGPiS

1978-84 – eksperymentalna budowa budynku F w kontekście historycznym
źródło: zbiory Biblioteki SGH, fot. Maciej Górski 2010



1978-84 – budowa cd... SGPiS

1978-84 – eksperymentalna budowa budynku F w kontekście historycznym
fot. Maciej Górski 2003



Kampusu SGH z otoczeniem na fotoplanie z 2005 r.
źródło: http://www.mapa.um.warszawa.pl

Dzisiejsze zmiany otoczenia...



Kampusu SGH z otoczeniem na fotoplanie z 2011 r.
źródło: http://www.mapa.um.warszawa.pl

Dzisiejsze zmiany otoczenia...



1918-2012 – do dziś zrealizowano

1918-2012 – dzisiejszy kampus SGH na tle pierwotnej koncepcji
źródło: zbiory Muzeum Architektury we Wrocławiu, fot. Marek Ostrowski 2010



1918-2012 – do dziś zrealizowano

1918-2012 – dzisiejszy kampus SGH na tle pierwotnej koncepcji
źródło: zbiory Muzeum Architektury we Wrocławiu



?

SGH 
na 
Mokotowie:

Gdzie,
co,
i jak 
budować 
na 
terenie 
SGH ?

Nowe spojrzenie na przestrzeń uniwersytecką 
INTA Roundtable - SGH Panel 28-30 września br.

Co dalej ?
Potencjał...

ortofotomapa Warszawy 2007



Ogród ... ??? Pomysł na ...
1951-55  Gmach Główny (projekt 1924) i wewnętrzny dziedziniec – ogród
fot. Juliusz Sokołowski © 2011

INTA Roundtable - SGH Panel 28-30 września br.
Nowe spojrzenie na przestrzeń uniwersytecką 



Czy jesteśmy za nią odpowiedzialni ?

fot. Maciej Górski © 2010

Co z przestrzenią publiczną przed kampusem ?

Warszawa z perspektywy SGH



Pytania dotyczące rozwoju SGH:

W jakich klastrach SGH uczestniczy ?

W jaki sposób uczelnia przyczynia się do rozwoju naukowego 
miasta Warszawy i województwa Mazowieckiego ?

W jaki sposób SGH wspomaga wdrażanie patentów 
rejestrowanych w pobliskim UP ?

Jak uczelnia zamierza wrócić do przedwojennej idei dzielnicy 
naukowej na Mokotowie ?

Co może być ikoną SGH we współpracy z najbliższymi insty-
tucjami naukowymi: Instytutem Geologii, SGGW, PW, UM ?

W jaki sposób uczelnia chce się otworzyć (być bardziej 
przyjazna) dla mieszkańców Mokotowa i całej Warszawy ?

Warszawa z perspektywy SGH



... i jak do tego dążyć ?

Czy kampus SGH może być ikoną
Mokotowa i Warszawy ?

Utrzymać, a nawet uwypuklić historyczną wartość kampusu

Nawiązać dialog z dzielnicą, z miastem i z sąsiadami

Przeciwstawić się komercjalizacji przestrzeni publicznej

Utrzymanie uniwersyteckiego charakteru „dzielnicy łacińskiej”

Kreując równocześnie nową przestrzeń dla działalności dydakty-
cznej i naukowej oraz dla związków z miastem (mieszkańcami)

...

Warszawa z perspektywy SGH



SGH 
na 
Mokotowie:

Brama
Mokotowa

Nowa 
wizja
dzielnicy 
i miasta

Potencjał...

ortofotomapa Warszawy 2007

Warszawa z perspektywy SGH



Brama Mokotowa - Plac Witkiewicza Koszczyca

Przestrzeń miejska o powierzchni około 4,5 hektara

Przekształcenie węzła komunikacyjnego w plac miejski

Reprezentacyjna przestrzeń dla SGH i dzielnicy Mokotów

Nowe funkcje dla użytkowników (dla społeczności SGH, 
mieszkańców dzielnicy i miasta, turystów)

Jakie funkcje i obiekty są najbardziej pożądane ?

Warszawa z perspektywy SGH



Plac Witkiewicza Koszczyca - jakie funkcje ?

Warszawa z perspektywy SGH



„Brama Mokotowa” i dzielnica „łacińska”

oprac. Wojciech Kaczura Architecte SIA © 2011

d. SGGW

Arboretum
SGH ?

Insty-
tut 

Geolo
giczny

?
?

?

Warszawa z perspektywy SGH



„Brama Mokotowa” i dzielnica „łacińska”
- potencjał rozwoju

Warszawa z perspektywy SGH

ortofotomapa Warszawy 2007



fot. Marek Ostrowski 2010

„Brama Mokotowa” i dzielnica „łacińska”
Warszawa z perspektywy SGH



Dziękuję
za uwagę

zapraszamy 
do współpracy
czekamy na Państwa
sugestie i propozycje

Marek Bryx
mbryx@sgh.waw.pl

Wojciech Kaczura
wojciech@kaczura.eu

więcej informacji w Kronice kampusu: 
http://www.sgh.waw.pl/informacje/kzk/

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
www.sgh.waw.pl
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