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Szanowni Państwo,

Drodzy Pracownicy, Studenci i Przyjaciele Uczelni!

W tych gorących dniach dyskusji nad przyszło-
ścią Uczelni, jakie zawsze towarzyszą rozpoczęciu 
nowej kadencji władz rektorskich i dziekańskich, 
pragnę na łamach „AE Forum” podzielić się z Pań-
stwem kilkoma refl eksjami, które niech nas wpro-
wadzą w nowy rok akademicki i kolejne lata ka-
dencji.

Przede wszystkim chcę jeszcze raz podzięko-
wać całej społeczności akademickiej za zaangażo-
wanie i odpowiedzialną postawę podczas wyborów 
uczelnianych. Dziękuję moim Kontrkandydatom 
za rzeczową debatę. Dziękuję Elektorom za oddane 
na mnie głosy. Wreszcie dziękuję wszystkim Pań-
stwu, z którymi mogłem rozmawiać o moim progra-
mie wyborczym, i wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób obdarzali mnie swoją życzliwością. Mam na-
dzieję, że spełnię oczekiwania, jakie pokładają Pań-
stwo w mojej osobie, a także przekonam do swoich 
zamierzeń wszystkie te osoby, którym bliższe były 
programy pozostałych Kandydatów.

Jako Uczelnia i jej społeczność zbliżamy się do 
kresu horyzontu czasu aktualnie obowiązującej 
Strategii Rozwoju Akademii. W najbliższych mie-
siącach staniemy przed wyzwaniem aktualizacji 
strategii i wyznaczenia nowych kierunków rozwo-
ju naszej Alma Mater. Mam szczerą nadzieję, że 
dokonamy tego mając na uwadze zarówno warto-
ści, jakie cementują naszą wspólnotę, jak i aspi-
racje do kreowania nowych rozwiązań bazujących 
na naszych dotychczasowych silnych stronach. Ży-
czyłbym sobie, abyśmy wchodząc w nową kaden-
cję i tworząc nowe przedsięwzięcia nie zapomnie-
li o zawołaniu tak ulubionym przez założyciela na-
szej Uczelni, a przypomnianym z okazji jubileuszu 
70-lecia Akademii przez mojego poprzednika, prof. 
Floriana Kuźnika:

„Quae sursum sunt quaerite («Szukajcie tego, 
co w górze» Kol. 3.1). Te słowa z listu św. Paw-
ła do Kolosan były ulubionym zawołaniem, 
mottem dr. Józefa Lisaka. Mają one rzecz ja-
sna swój kontekst religijny – «jeśliście więc ra-
zem z Chrystusem powstali z martwych, szu-
kajcie tego, co w górze». Wydają się one także 
bardzo pomocne dla ludzi pracujących i stu-
diujących w szkole, która zajmuje się rzeczami 
bardzo praktycznymi, przyziemnymi i w któ-
rej praktyczność może łatwo przemienić się 
w powierzchowność i nieetyczność. Rozważa-
jąc różne kwestie rachunku kosztów, funkcjo-
nowania giełd, zjawisk infl acji, wzrostu go-
spodarczego, założeń polityki gospodarczej, 
warto wg własnej wrażliwości moralnej i du-
chowej pamiętać o tym co w górze, pamiętać, 
że homo ethicus» jest przed homo oeconomi-

Nowoczesność – otwartość 
– gotowość do zmian

Słowo wstępne Rektora Akademii Ekonomicznej w Katowicach, prof. Jana Pyki
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cus, a ekonomia jest częścią kultury narodu; 
z kultury wyrasta i o kulturze narodu za-
świadcza”.

Obejmując godność rektora Akademii Ekono-
micznej w Katowicach chciałbym dzielić się z Pań-
stwem moją wizją Uczelni nowoczesnej, otwartej, 
gotowej do zmian, zdolnej do sprostania rosnącym 
wyzwaniom konkurencji krajowej i zagranicznej, 
przy poszanowaniu tradycyjnych wartości akade-
mickich.

Nowoczesność

Przywołując atrybut nowoczesności pragnę jesz-
cze raz zapewnić, iż w moim rozumieniu nowocze-
sność nie jest zaprzeczeniem tradycji i szacunku dla 
dotychczasowego dorobku pokoleń tworzących spo-
łeczność naszej Uczelni. To, co w nas dobre niech 
na zawsze tworzy trwały fundament naszego roz-
woju. Jednakże, jako uczelnia ekonomiczna, musi-
my swoją postawą świadczyć o tym, co głosi nauka, 
którą reprezentujemy. A właśnie w naukach eko-
nomicznych, jak w mało której dziedzinie, podkre-
śla się doniosłą rolę orientacji strategicznej, otwar-
cia na przyszłość, przewidywania i prognozowania. 
Stąd też Akademia musi zawsze być nowoczesna, 
a nawet – co niech nie pozostanie jedynie życzeniem 
– wyprzedzać teraźniejszość. Dotyczy to zarówno 
naszej oferty dydaktycznej, jak i koncepcji prowa-
dzenia badań, ale także obecności w otoczeniu re-
gionalnym, krajowym i międzynarodowym oraz na-
wet infrastruktury jaką dysponujemy.

Jest moim życzeniem i najważniejszym zamie-
rzeniem, abyśmy w nadchodzących latach nie za-
niedbali tworzenia nowych i aktualizowania ist-
niejących kierunków studiów, a kształcąc studen-
tów potrafi li znajdować punkt równowagi pomiędzy 
uniwersalnością kształcenia ekonomicznego a jego 
praktycznością i dopasowaniem do oczekiwań fi rm 
i instytucji nowej gospodarki. Nowoczesność to tak-
że umiejętność poruszania się w otoczeniu global-
nym. Nasi studenci i pracownicy doświadczają mię-
dzynarodowości od wielu lat, wciąż jednak musimy 
włożyć spory wysiłek w utworzenie spójnej oferty 
edukacyjnej w językach obcych.

Tak rozumiana nowoczesność kształcenia jest 
podstawą wysokiej jakości procesu dydaktycznego. 
Jednakże drugim jej fi larem są warunki infrastruk-
turalne. Nie aspirujmy tu jedynie do pięknych sal 
dydaktycznych. Poza wyposażeniem multimedial-
nym powinno nam także zależeć na dostępie do baz 
danych oraz do informacji z serwisów ekonomicz-
nych w czasie rzeczywistym. Postępująca informa-
tyzacja Uczelni niech zdynamizuje rozwój kształ-
cenia e-learningowego oraz usprawni obsługę stu-
diów, z pożytkiem zarówno dla studentów, jak i na-
uczycieli akademickich.

W tym duchu: równowagi między spojrzeniem 
akademickim a oczekiwaniami biznesu i admini-
stracji publicznej oraz umiejętności korzystania 

z nowoczesnej infrastruktury niech także kształtuje 
się profi l badawczy i ekspercki Uczelni.

Moim zamierzeniem jest, by w nieustannym 
utrzymywaniu nowoczesności towarzyszyli Uczel-
ni jej absolwenci. Pokładam wielką nadzieję we 
współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów „Col-
legium”, a także z Klubem Przyjaciół Akademii. 
Chciałbym, by pierwsza z wymienionych organi-
zacji umacniała się jako platforma spotkań absol-
wentów i nawiązywania nowych kontaktów. Z ko-
lei Klub Przyjaciół powinien w dalszym ciągu uła-
twiać naszej społeczności spoglądanie na procesy 
rozwojowe w Akademii z perspektywy świata biz-
nesu i inspirować władze Uczelni do podejmowania 
strategicznych decyzji. Takie rozumienie nowocze-
sności kieruje nas ku kolejnemu atrybutowi, jakim 
jest otwartość.

Otwartość

Otwartość manifestuje się poprzez skłonność do 
absorpcji nowych idei i nawiązywania kontaktów. 
Otwarcie na świat jest postrzegane współcześnie 
jako warunek przetrwania. Uczelnia ma sukcesy 
w wymianie międzynarodowej studentów. Trzeba 
wspierać wszystkie sprawdzone rozwiązania w tym 
zakresie. Niestety, dalece niesatysfakcjonująca jest 
wymiana kadry naukowej. Uczelnia powinna zbu-
dować drugi fi lar współpracy międzynarodowej w ob-
szarze badań naukowych. W tym celu należy zin-
tensyfi kować działania dla efektywnego wykorzy-
stania zawartych przez Uczelnię umów międzyna-
rodowych. Warto, abyśmy wszyscy włożyli wysiłek 
w to, by lepiej wykorzystać możliwości płynące z or-
ganizowanych konferencji naukowych dla poszerze-
nia współpracy międzynarodowej. Niech wydarze-
nia te – nawet o wieloletniej tradycji – docierają do 
coraz szerszej grupy odbiorców, niech stają się fora-
mi inspirującymi do podejmowania nowych projek-
tów badawczych z partnerami ze świata nauki, biz-
nesu i administracji.

W Uczelni istnieje duży, niewykorzystany po-
tencjał pozyskiwania środków zewnętrznych na ba-
dania naukowe i prace eksperckie. W najbliższych 
miesiącach władze rektorskie i dziekańskie zaini-
cjują wiele przedsięwzięć tworzących systemowe 
warunki sprzyjające absorpcji tych środków. Po-
cząwszy od systemu motywacyjnego, przez działa-
nia informacyjne, po zmiany organizacyjne uspraw-
niające obsługę projektów.

Wreszcie, otwartość to także umiejętność spraw-
nego komunikowania się z otoczeniem Uczelni i we-
wnątrz naszej organizacji. Uporządkowanie kwestii 
związanych z komunikacją i szeroko rozumianym 
public relations Akademii jest wyzwaniem, któ-
re stawiam przed sobą zarówno w krótkim okresie 
– jako dokonanie koniecznych zmian organizacyj-
nych, jak i w średnim i długim – jako konsekwentne 
budowanie wizerunku Uczelni w kraju i za grani-
cą. Komunikowanie otoczeniu o sukcesach Uczelni 
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będzie trwałym elementem polityki kształtowania 
pozytywnego obrazu Akademii.

W związku z tymi zmianami już to „AE Forum”, 
które trzymają Państwo w ręku, zmieniło nieco swo-
ją formułę, a zmian tych będzie jeszcze więcej. „AE 
Forum” stanie się biuletynem okolicznościowym 
wydawanym z okazji inauguracji roku akademic-
kiego oraz święta Akademii, zaś ciężar codziennej 
komunikacji przeniesiony zostanie na lepsze wyko-
rzystanie uczelnianego serwisu internetowego oraz 
poczty elektronicznej.

Gotowość do zmian

Skłonność do zmian nie jest atutem środowisk 
akademickich. Chciejmy jednak zrozumieć, że wy-
rażając szacunek dla sprawdzonych osiągnięć 
w przeszłości i szanując dobre tradycje Uczelni mu-
simy nadać priorytet dla wyzwań przyszłości. Aby 
móc realizować założenia o nowoczesności i otwar-
tości, potrzebna jest nasza – zarówno zbiorowa, jak 
i indywidualna – gotowość do zmian.

Te trzy wyżej wspomniane cechy są w naszym 
przypadku kompozytami konkurencyjności Uczel-
ni. Niezbędne jest dla nas zachowanie czołowej po-
zycji wśród uczelni ekonomicznych w kraju. Nie wy-
daje się to możliwe bez osiągnięcia statusu uniwer-
sytetu ekonomicznego. Formuła ta wyznaczy także 
inną pozycję partnerską Uczelni w środowisku re-
gionalnym. W obliczu tego konieczne jest zintensy-
fi kowanie działań na rzecz uzyskania następnych 
uprawnień do nadawania stopnia doktora. W szcze-
gólności, dla wzmocnienia konkurencyjności i sta-
bilizacji akademickiej Uczelni, należy podjąć dzia-
łania przygotowujące powołanie czwartego, a może 
i kolejnych wydziałów. Nie będzie to możliwe bez 
dobrej woli i zaangażowania całej społeczności aka-
demickiej, w szczególności zaś samodzielnych pra-
cowników nauki. Podstawą dalszego rozwoju tej 
koncepcji są kadry. Inwestowanie w kapitał ludz-
ki oraz intelektualny uznaję za podstawową orien-
tację strategiczną Uczelni. W polityce kadrowej 
przewiduję uwzględnienie planów indywidualnego 
rozwoju pracowników i ich systematyczne monito-
rowanie, premiowanie za działania prorozwojowe 
oraz przyśpieszanie awansów po uzyskaniu kolej-
nych stopni naukowych.

Osiąganie statusu uniwersytetu, priorytetowe 
traktowanie rozwoju kadrowego i omawiane wcze-
śniej dążenie do realizacji nowoczesnych form i me-
tod kształcenia wymagać będą kolejnych zmian 
w strukturach organizacyjnych oraz systemie roz-
liczania pensum dydaktycznego oraz prac nauko-
wych. Zmiany tego rodzaju zazwyczaj budzą oba-
wy, a czasem także niemające podstaw merytorycz-
nych negatywne osądy w społeczności uczelnianej. 
Chciałbym w tym miejscu serdecznie prosić, aby 
w tej materii nie ulegać emocjom i nie kierować się 
powierzchownymi informacjami. Uczelniany sys-
tem zarządzania dydaktyką i badaniami jest nie-
zmiernie złożony i na zmiany w nim należy zawsze 
patrzeć w sposób całościowy. Pragnę jednocześnie 

zapewnić, że wszelakie przedsięwzięcia będą szero-
ko konsultowane. Deklaruję powrót do organizowa-
nia spotkań władz ze społecznością akademicką na 
różnych poziomach i w różnych formach organiza-
cyjnych. Jestem przekonany, że wyzwoli to szersze 
i głębsze zaangażowanie wszystkich osób, dla któ-
rych rozwój Uczelni jest wartością najwyższą.

Skuteczne realizowanie celów i sprawne funk-
cjonowanie Uczelni jest zależne od przyjętych roz-
wiązań w obszarze zarządzania nią. Podzielam po-
gląd, że uczelnia, której kluczowym zasobem jest 
kapitał intelektualny, nie może być sprawnie za-
rządzana w sposób scentralizowany. Będę dążył do 
przeniesienia uprawnień decyzyjnych, zadań i od-
powiedzialności na Wydziały i inne jednostki or-
ganizacyjne, przy jednoczesnym przekształceniu 
roli i działania centrum. Nie oznacza to jednak, 
że w uczelni takiego rodzaju jak nasza – o zbliżo-
nych profi lach naukowych i dydaktycznych wydzia-
łów, współdzielących infrastrukturę – nie ma po-
trzeby tworzenia jednostek zintegrowanych zwięk-
szających efektywność i skuteczność zarządzania. 
Już wkrótce przedstawiony zostanie projekt nowe-
go regulaminu organizacyjnego, którego wdrożenie 
w znaczący sposób powinno uporządkować funkcjo-
nowanie Uczelni i zdynamizować toczące się w niej 
procesy rozwojowe.

Podsumowując, chciałbym powrócić do prezento-
wanej przeze mnie w trakcie wyborów rektorskich 
myśli, że najwyższym dobrem naszej Uczelni są stu-
denci. Wyrażam przekonanie, że zarysowane wyżej 
założenia programowe kadencji nowych władz rek-
torskich są w interesie studentów. Wszystko to two-
rzy bowiem kontekst tworzenia systemu sprzyjają-
cego absolwentom na konkurencyjnym rynku pra-
cy. Doceniam także wysiłki i poświęcenie działaczy 
studenckich. Dobre relacje z Parlamentem i innymi 
organizacjami studenckimi uznaję za priorytetowe 
i deklaruję wsparcie dla wszelkich inicjatyw służą-
cych studentom i przyczyniających się do tworzenia 
pozytywnego wizerunku Uczelni u braci studenc-
kiej oraz wśród młodzieży.

Pracowników Akademii pragnę z kolei zapew-
nić, że pomimo tego iż tempo zmian otoczenia może 
zweryfi kować wyżej przedstawione zamierzenia, 
jako trwały i niezmieniony element mojego dzia-
łania traktuję zobowiązanie służenia społeczności 
akademickiej naszej Uczelni. Ponadto, jeszcze raz 
chciałbym podkreślić moją prośbę o wspólny wysi-
łek w realizacji przedstawianych przeze mnie pla-
nów. Dla dobra Uczelni i jej rozwoju warto go po-
nieść.

Do szerokiego grona przyjaciół Akademii kieru-
ję z kolei pełne przekonania przesłanie, że ta Uczel-
nia – dla wielu z Państwa Wasza Alma Mater – jest 
i pozostanie miejscem spotkań, inspiracji i podej-
mowania ambitnych wyzwań społeczno-gospodar-
czych.

Rektor
Jan Pyka
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Sylwetki władz Uczelni

Rektor
prof. AE dr hab. Jan Pyka

Pochodzi z Moszczenicy, obecnie dzielnicy Jastrzębia-Zdroju. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Kato-
wicach, w której następnie realizował kolejne stopnie awansu naukowego. Studia ukończył w 1970 roku, pracę 
doktorską obronił w 1974 roku, a stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1992 roku. Od tego samego roku za-
trudniony na stanowisku profesora. Specjalnościami naukowymi prof. Jana Pyki są ekonomika i organizacja prze-
mysłu oraz zarządzanie przedsiębiorstwem. W tej dziedzinie realizuje liczne krajowe i międzynarodowe projekty 
badawcze oraz studialne, intensywnie współpracując z przemysłem – w szczególności z sektorami silnie zazna-
czającymi swoją obecność w województwie śląskim. Prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia na wszystkich ty-
pach studiów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania produkcją i zarządzania procesowego. Jako 
doradca i konsultant wspomaga rozwój organizacji samorządowych, związkowych oraz przedsiębiorstw i instytu-
cji wspierania przedsiębiorczości. Angażuje się w działalność organizacji zawodowych, będących w obszarze jego 
zainteresowań naukowych. Jest członkiem Komisji Organizacji i Zarządzania Oddziału PAN w Katowicach oraz 
Sekcji Organizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa PAN w Krakowie. Pełni funkcję prezesa Śląskiego Oddziału 
Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz wiceprezesa Zarządu Głównego TNOiK w Warszawie. 
Jest członkiem Rady Programowej „Przeglądu Organizacji”. Od 2006 roku pełni funkcję wiceprezesa Stowarzy-
szenia Edukacja dla Przedsiębiorczości, założonego przez krajowe uczelnie publiczne i niepubliczne dla realizacji 
projektów europejskich z zakresu nauk ekonomicznych i o zarządzaniu. Od wielu lat zasiada w Senacie Uczelni, 
w latach 1999-2002 pełnił funkcję prorektora ds. rozwoju, a w latach 2002-2005 prorektora ds. organizacyjnych. 
Letnie wakacje spędza nad Morzem Śródziemnym, zimą odpoczywa na nartach. Lubi sport oraz górskie wędrów-
ki. Interesuje się historią Polski i Śląska.

Prorektor ds. organizacyjnych
prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski

Studiował na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka w katowickiej Akademii Ekonomicznej, którą ukończył 
w 1978 roku. W 1988 roku obronił pracę doktorską, a w 1998 habilitacyjną. Tytuł profesora uzyskał w 2006 roku. Był inicjatorem 
powołania Katedry Inżynierii Wiedzy, w której pełni funkcję kierownika. Jako specjalista z zakresu zarządzania i informatyki 
ekonomicznej swoje badania poświęca przede wszystkim systemom zarządzania wiedzy, w szczególności systemom business 
intelligence oraz bazom i hurtowniom danych. Wielką satysfakcję sprawia mu praca ze studentami. Fascynują go także informa-
tyczne metody pozwalające na nauczanie na odległość. Dlatego też realizuje liczne projekty z zakresu e-learningu jako metody 
wspomagania studiów. W pracy tej wykorzystuje doświadczenia, jakie nabył podczas pełnienia funkcji prodziekana Wydziału 
Zarządzania. Zainteresowania pozazawodowe prof. Jerzego Gołuchowskiego to góry i historia.

Prorektor ds. nauki
prof. dr hab. Krzysztof Marcinek

Urodzony w Chorzowie. W 1973 roku ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach. Po ukończeniu studiów rozpoczął 
pracę w Katedrze Budownictwa. W maju 1978 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w czerwcu 1990 roku obro-
nił pracę habilitacyjną – obie w katowickiej Akademii. W 2001 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł naukowy profesora nauk 
ekonomicznych. Profesor Krzysztof Marcinek specjalizuje się w ekonomice inwestycji. Jego zainteresowania naukowe skupiają 
się wokół dwóch obszarów tematycznych: działalności inwestycyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem fi nansowej efektywności 
i ryzyka projektów inwestycyjnych, oraz problematyki rozwoju przemysłu stalowego w Polsce i na świecie. Będąc pracownikiem 
Akademii Ekonomicznej był równocześnie zatrudniony w innych instytucjach naukowych, jak również zajmował się praktyką go-
spodarczą. Pracował w Zakładzie Ekonomiki Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, w Zakładzie Ekonomii Środowiska 
Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz w Stalexporcie S.A. w Katowicach, początkowo na stanowi-
sku doradcy ds. inwestycji przemysłowych, a następnie na stanowisku głównego specjalisty w Biurze Nadzoru Właścicielskiego. 
W wolnych chwilach prof. Krzysztof Marcinek podróżuje i słucha muzyki poważnej.

Prorektor ds. edukacji
prof. AE dr hab. Robert Tomanek

Urodził się w Gubinie. Jest absolwentem katowickiej Akademii Ekonomicznej, którą ukończył w 1987 roku. Od czasu stu-
diów pozostał wierny swojemu kierunkowi, tj. ekonomice transportu. W 1995 roku obronił pracę doktorską, a od 2003 roku jest 
samodzielnym pracownikiem nauki. Kieruje Zakładem Transportu Miejskiego i Regionalnego w Katedrze Transportu. Pełnił tak-
że funkcję zastępcy dyrektora, a następnie doradcy w Komunikacyjnym Związku Komunalnym GOP, wcześniej pracował także 
w Zakładzie Organizacji KPKS w Katowicach i Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Zasiada w komitecie redakcyjnym „Trans-
portu Miejskiego i Regionalnego”, jestem ekspertem Narodowego Programu Foresight Polska 2020. Robert Tomanek jest auto-
rem ponad 100 publikacji, w tym dwóch napisanych indywidualnie książek oraz dwóch pod jego redakcją. Realizuje indywidualne 
i zespołowe prace naukowo-badawcze zlecane przez jednostki administracji publicznej, dotyczące m.in. przekształceń transpor-
tu miejskiego (Katowice, Jastrzębie Zdrój, Łódź, Szczecin), zarządzania ponadlokalnymi systemami komunalnymi (Warszawa), 
transportu regionalnego (województwo małopolskie) czy rozwoju lotnisk regionalnych (Katowice). Nieliczne wolne chwile po-
święca rodzinie – preferuje wspólne wyjazdy, wycieczki rowerowe, pływanie i spacery z psem.
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INAUGURACJA
Wydział Ekonomii

Dziekan
prof. AE dr hab. Barbara Kos

Pochodzi z Krakowa, jednak studia skończyła w katowickiej Akademii Ekonomicznej. Również w Katowi-
cach obroniła w 1990 roku pracę doktorską, a w 1999 habilitacyjną. Od początku kariery zawodowej związana 
jest z Akademią Ekonomiczną w Katowicach. Specjalizuje się w transporcie i spedycji międzynarodowej, a głów-
nym obszarem jej badań jest rynek usług transportowo-spedycyjno-logistycznych. Jest kierownikiem Zakładu 
Spedycji Krajowej i Międzynarodowej w Katedrze Transportu. W poprzedniej kadencji pełniła funkcję prodzie-
kana ds. nauki Wydziału Ekonomii. Wolne chwile prof. Barbara Kos poświęca na podróże. Interesuje się również 
historią sztuki oraz fantastyką.

Prodziekan ds. nauki
prof. AE dr hab. inż. Celina Maria Olszak

Studia wyższe ukończyła na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Informatyki i Zarządzania w zakresie systemów infor-
macji naukowo-technicznej. Od 1985 roku związana jest z Akademią Ekonomiczną w Katowicach. Tu na Wydziale Zarządzania 
obroniła w 1993 roku pracę doktorską, uzyskując stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, a w 2001 roku uzyskała stopień 
naukowy doktora habilitowanego. W latach 1989-1990 była stypendystką Państwa Szwajcarskiego na Politechnice w Zurichu, 
a w 1996 roku stypendystką DAAD na Uniwersytecie Trier w Niemczech. W trakcie pracy zawodowej pełniła różne funkcje. Była 
m.in. wicedyrektorem Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej w Katowicach, dziekanem Wydziału Informatyki w Śląskiej 
Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach, kierownikiem Zakładu Technologii Informatycznych i Komunikacyjnych na Akade-
mii Ekonomicznej, a od 2006 roku jest kierownikiem Katedry Informatyki Ekonomicznej. Jej zainteresowania naukowe koncen-
trują się wokół informatyki ekonomicznej, a w szczególności związane są z kreowaniem teorii i metodologii budowy systemów 
informatycznych zarządzania, systemów wspomagania decyzji oraz systemów zarządzania wiedzą i gospodarki elektronicznej. 
Jest autorką lub współautorką ponad 200 różnych opracowań naukowych, dydaktycznych i projektowych oraz członkiem wielu 
towarzystw naukowych m.in.: prestiżowego Informing Science Institute w USA, Association for Information Systems, Naukowe-
go Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. 
Jej hobby to ogród, zwierzęta oraz podróże.

Prodziekan ds. studiów stacjonarnych
dr Jacek Pietrucha

Urodził się w Katowicach, od początku pracy zawodowej związany jest z Akademią Ekonomiczną w Katowicach. Tutaj obro-
nił pracę doktorską, a od 1997 roku jest adiunktem w Zakładzie Systemów Gospodarczych Katedry Ekonomii. Jego zaintereso-
wania naukowe obejmują zwłaszcza problematykę polityki pieniężnej oraz integracji walutowej w Europie. W ostatnich latach 
zajmował się metodami pomiaru niezależności, odpowiedzialności i przejrzystości banku centralnego. Jest pasjonatem historii, 
zwłaszcza późnej starożytności oraz Bizancjum. Z historią związana jest jego druga pasja – podróże. Wiele z nich odbywa śladami 
Bizancjum w Grecji i we Włoszech. W chwilach wolnych zajmuje się także historią Śląska.

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych
dr Małgorzata Fronczek

Urodziła się w Czeladzi. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Ekonomicz-
nych, w 2004 roku obroniła na Wydziale Ekonomii doktorat. Poza pracą w Akademii przez kilka lat była współwłaścicielką biura 
rachunkowego. Prowadziła także wiele szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw – organizowanych w ramach programów 
szkoleniowych współfi nansowanych przez Unię Europejską – z zakresu dokumentacji handlowej i form płatności stosowanych 
w handlu zagranicznym. W ostatnich miesiącach zaangażowana jest w prace związane z wdrożeniem w życie umowy o współpra-
cy Wydziału Ekonomii z Uniwersytetem Huddersfi eld, która daje studentom Wydziału możliwość podjęcia rocznych studiów w tej 
brytyjskiej uczelni. W pracy naukowej dr Małgorzata Fronczek skupia się na problematyce handlu zagranicznego i międzynarodo-
wego oraz międzynarodowej integracji gospodarczej. W wolnych chwilach zgłębia historię starożytnego Egiptu, sporo czyta także 
na temat astronomii. Odpoczywa jeżdżąc na rowerze i pływając. Zimą można spotkać ją na narciarskich trasach.
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INAUGURACJA
Wydział Finansów i Ubezpieczeń

Dziekan
prof. AE dr hab. Jan Wojtyła

Profesor Jan Wojtyła łącząc wykształcenie ekonomiczne i prawnicze podejmuje interdyscyplinarne problemy z zakre-
su europejskiego i krajowego prawa pracy i polityki społecznej, uwzględniające uwarunkowania ekonomiczne badanych 
procesów. Zrealizował wiele projektów europejskich, a w 2008 roku wraz z zespołem Biura InterRel opracował projekt 
zgłoszony do realizacji w ramach PO Kapitał Ludzki, który uzyskał trzecią lokatę. Rektor Akademii Ekonomicznej w la-
tach 1996-2002, a wcześniej jej prorektor. Przyczynił się do znaczącego rozwoju Uczelni poprzez umiędzynarodowienie 
jej aktywności w zakresie kształcenia i badań naukowych, rozszerzenie uprawnień do nadawania stopni oraz wzrost pozy-
cji w kategoryzacji wydziałów. Za zasługi w rozwijaniu współpracy międzynarodowej otrzymał liczne wyróżnienia, w tym 
złote medale Uniwersytetów w Opawie i Koszycach. Profesor Jan Wojtyła doprowadził do utworzenia Wydziału Finan-
sów i Ubezpieczeń, którym kieruje jako dziekan od 2003 roku. Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia dokto-
ra i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomii i II kategorię naukową. Jako dziekan wykreował 
pierwsze studia międzynarodowe, które dają studentom możliwość uzyskania potrójnego dyplomu. W latach 1999-2002 
jako członek Prezydium KRASP przygotował wraz z prof. Michałem Seweryńskim autorski projekt prawa o szkolnictwie 
wyższym. Uczestniczył społecznie w dalszych pracach nad ustawą jako członek zespołu powołanego przez Prezydenta RP. 
Projekt został przyjęty przez Sejm. W latach 1999-2006 był przewodniczącym, a po zakończeniu kadencji rektorskiej wice-
przewodniczącym Komisji Legislacyjnej KRASP. Był prezydentem Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Ekono-
micznych. W latach 2005-2007 był szefem Gabinetu Politycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jako członek 
powołanej przez Rząd Komisji Kodyfi kacyjnej Prawa Pracy jest współautorem dwóch kodeksów: indywidualnego i zbioro-
wego prawa pracy. Pełnił funkcję doradcy ministra pracy i polityki społecznej w kadencji ministrów Andrzeja Bączkowskie-
go, a później Tadeusza Zielińskiego. Był członkiem Rady Prezydenckiej do spraw Prawa Pracy i Polityki Społecznej, a tak-
że ekspertem w Kancelarii Prezydenta RP. W 2007 roku, z nominacji premiera, został członkiem Rady Służby Publicznej. 
Od 1989 roku nieprzerwanie wybierany jest na kolejne kadencje do składu Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej Pol-
skiej Akademii Nauk. Profesor Jan Wojtyła wniósł wkład w procesy restrukturyzacji Górnego Śląska. Jest promotorem dia-
logu społecznego jako metody przemian gospodarczych, inicjatorem budowy regionalnych instytucji dialogu społecznego. 
Angażuje się w liczne przedsięwzięcia gospodarcze i społeczne w regionie.

Prodziekan ds. nauki
prof. dr hab. Halina Buk

Urodzona w Głuchołazach. Studia ekonomiczne ukończyła w Akademii Ekonomicznej w Katowicach w 1970 roku. Od tego 
czasu jest z tą uczelnią związana zawodowo, przechodząc kolejne szczeble awansu naukowego i dydaktycznego. Na Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach obroniła pracę doktorską w 1976 roku, a w 1989 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk 
ekonomicznych. Zainteresowania naukowe prof. Haliny Buk ewoluowały od ekonomiki przedsiębiorstwa do rachunkowości i fi -
nansów przedsiębiorstw. Funkcję prodziekana ds. nauki pełni po raz drugi, uprzednio (lata 2003-2005) na Wydziale Ekonomii. 
Profesor Halina Buk ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w praktyce gospodarczej w obszarze rachunkowości i fi nansów 
przedsiębiorstw. W obszarze pozanaukowym lubi muzykę poważną, jest fi latelistką, kocha poezję, a ćwiczenia fi zyczne uprawia 
w przydomowym ogródku.

Prodziekan ds. studiów stacjonarnych
dr Bożena Ciupek

Urodzona w Pietrzykowicach. W 1989 roku ukończyła studia w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Również w Akade-
mii w 2000 roku obroniła pracę doktorską. Doktor Bożena Ciupek specjalizuje się w fi nansach. Jej główny obszar badawczy to sfe-
ra fi nansów publicznych, szczególnie zagadnienia podatkowe oraz zarządzanie fi nansami małych i średnich przedsiębiorstw. Tuż 
po ukończeniu studiów podjęła pracę w Akademii. Funkcję prodziekana Wydziału dr Bożena Ciupek będzie pełniła po raz trzeci. 
Wśród zainteresowań pozanaukowych wymienia turystykę górską i literaturę współczesną.

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych 
dr Maria Gorczyńska

Pochodzi z Zabrza. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Po uzyskaniu magisterium została pracowni-
kiem Uczelni. W 2003 roku uzyskała w niej stopień doktora nauk ekonomicznych. Od czasów studenckich zainteresowana jest 
tematyką fi nansów. Obecnie w swojej pracy naukowej koncentruje się na kwestiach związanych z fi nansami przedsiębiorstw, ana-
lizą fi nansową i ubezpieczeniami gospodarczymi. Funkcję prodziekana Wydziału będzie pełniła po raz drugi. W wolnym czasie 
dr Maria Gorczyńska sięga po pozycje literatury pięknej oraz literaturę z zakresu psychologii. Kocha zwierzęta i jest właścicielką 
psa, z którym w wolnych chwilach chętnie spaceruje. Uwielbia podróżować. Wśród swoich sportowych hobby wymienia nordic 
walking oraz grę w golfa.
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INAUGURACJA
Wydział Zarządzania

Dziekan
prof. AE dr hab. Eugeniusz Gatnar

Urodził się w Wodzisławiu Śląskim. W 1984 roku ukończył studia w katowickiej Akademii Ekonomicznej 
i rozpoczął pracę w Centrum Obliczeniowym jako programista. Po obronie pracy doktorskiej w 1993 roku został 
adiunktem w Katedrze Ekonometrii. W 1999 roku obronił pracę habilitacyjną w naszej Akademii, a od 2002 roku 
jest profesorem nadzwyczajnym AE w Katedrze Statystyki. Jego specjalizacją jest statystyka i ekonometria, a ba-
dania naukowe prowadzi w zakresie: klasyfi kacji danych, analizy danych statystycznych oraz data mining. W po-
przedniej kadencji pełnił funkcję prodziekana ds. nauki Wydziału. Wolny czas prof. Eugeniusz Gatnar spędza na 
górskich wędrówkach i pływaniu. Słucha muzyki i jeździ na nartach.

Prodziekan ds. nauki
prof. AE dr hab. Henryk Zawadzki

Urodził się w 1950 roku w Katowicach. W 1974 roku ukończył studia matematyczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Che-
mii Uniwersytetu Śląskiego i rozpoczął pracę jako asystent w Zakładzie Matematyki w Instytucie Ekonometrii Akademii Ekono-
micznej w Katowicach. W 1983 roku obronił pracę doktorską, a w 1997 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicz-
nych w zakresie ekonomii – ekonometrii. Od 2002 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego AE i kieruje Zakładem 
Ekonomii Matematycznej w Katedrze Matematyki. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień dynamiki 
ekonomicznej (modele nieliniowe, chaotyczne), matematycznego modelowania wzrostu gospodarczego i sterowania optymalnego 
procesami ekonomicznymi. Interesuje go również zastosowanie programu Mathematica w dydaktyce, w ekonomii matematycznej 
i matematyce fi nansowej. W kadencji 1999-2002 pełnił funkcję prodziekana ds. edukacji na Wydziale Zarządzania AE. W czasie 
wolnym słucha muzyki, głównie jazzu i muzyki poważnej, ale nie wyłącznie, oraz czyta. Lubi jeździć do Krakowa i w Beskidy. 
Wakacje najchętniej spędza nad morzem.

Prodziekan ds. edukacji
dr Wojciech Dyduch

Urodził się w Krakowie. W 2000 roku ukończył studia w Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej. Po studiach praco-
wał jako specjalista ds. public relations, następnie został asystentem w Katedrze Przedsiębiorczości AE Katowice, gdzie w 2003 
roku obronił pracę doktorską. Obecnie prowadzi badania naukowe dotyczące pomiaru przedsiębiorczości organizacyjnej, a tak-
że efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw. Jest wiceprezesem na Polskę European Council for Small Business and Entre-
preneurship, koordynatorem etapu okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości. Wolne chwile spędza z rodziną: żoną Małgorzatą, 
dwuletnim Michałem i roczną Gabrysią. Lubi jeździć na snowboardzie, pływać, przemierzać rowerem Jurę Krakowsko-Często-
chowską oraz fotografować.

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych
dr Jolanta Bernais

Urodziła się w Katowicach. W 1988 roku ukończyła studia na Akademii Ekonomicznej w Katowicach i rozpoczęła pracę 
w Katedrze Polityki Społecznej i Gospodarczej. W 1995 roku obroniła pracę doktorską z zakresu polityki zatrudnienia. Pracowała 
na stanowisku adiunkta w Zakładzie Ekonomiki Rynku Pracy, a później w Katedrze Systemów i Metod Zarządzania. Jej zaintere-
sowania zawodowe koncentrują się wokół zarządzania zasobami ludzkimi oraz współczesnych koncepcji zarządzania. W czasie 
wolnym lubi dobrą muzykę, książkę, fi lm, a jeśli czasu jest dostatecznie dużo spotkać ją można na górskich szlakach.
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INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁANIA PROREKTORÓW 
AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH

W KADENCJI 2008-2012

I. Uprawnienia wspólne

1. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z nadzorowaną działalnością, z wyjątkiem spraw 
zastrzeżonych dla organów kolegialnych, rektora, dziekana i kanclerza.

2. Zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach środków przydzielonych na nadzorowaną działalność w planie 
rzeczowo-finansowym Akademii, w tym wynikających z udzielania zamówień publicznych zgodnie z zasa-
dami zawartymi w Instrukcji Udzielania Zamówień Publicznych, w wysokościach określonych w pisemnych 
pełnomocnictwach rektora.

3. Wykonywanie uprawnień Akademii jako strony umów cywilnoprawnych, w granicach określonych zakresem 
działania i pełnomocnictwem oraz w ramach posiadanych na ten cel środków.

4. Rozpatrywanie (leżących w zakresie kompetencji) odwołań pracowników i studentów od decyzji dziekanów.

5. Wnioskowanie w sprawach zatrudnienia kierowników nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz akcep-
towanie wniosków kierowników tych jednostek w sprawach zatrudniania pracowników jednostki.

6. Określanie zakresów zadań dla kierowników nadzorowanych jednostek organizacyjnych, zgodnie z obowiązu-
jącymi wewnętrznymi aktami normatywnymi, w tym Regulaminem Pracy i Regulaminem Organizacyjnym.

7. Ocena pracy kierowników i pracowników nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz wnioskowanie 
w sprawach nagradzania, karania i zwalniania kierowników tych jednostek. Akceptacja wniosków kierowni-
ków nadzorowanych jednostek organizacyjnych dotyczących nagradzania, karania i zwalniania pracowników 
jednostki.

8. Wnioskowanie w sprawach tworzenia, przekształcania i znoszenia jednostek organizacyjnych i samodzielnych 
stanowisk administracyjnych w ramach podległego pionu.

9. Współdziałanie z dziekanami, kanclerzem i kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie realizowanych 
zadań.

10. Podporządkowanie jednostek administracyjnych i samodzielnych stanowisk prorektorom określa Schemat 
Organizacyjny Akademii.

II. Odpowiedzialność

Prorektorzy ponoszą odpowiedzialność za:
1) realizację powierzonych im zadań,
2) skutki finansowe podjętych decyzji,
3) naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w świetle przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych,
4) czynności związane z procesem zamówień publicznych, zgodnie z Instrukcją Udzielania Zamówień Publicz-

nych.

III. Zadania oraz nadzorowane merytorycznie jednostki i samodzielne stanowiska

Prorektor ds. organizacyjnych

1. Pełnienie funkcji pierwszego zastępcy.
2. Koordynacja działań związanych z:

– organizacją i rozwojem Akademii,
– informatyzacją Akademii,
– promocją studentów i absolwentów na rynku pracy, poszerzaniem kontaktów i organizacją współpracy 

z absolwentami oraz tworzeniem trwałych form współpracy ze środowiskiem gospodarczym,
– organizacją studiów podyplomowych i innych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych.



10 AE Forum, nr 27, wrzesień 2008

INAUGURACJA

3. Sprawowanie nadzoru nad:
– wyposażaniem jednostek organizacyjnych Akademii w sprzęt informatyczny,
– realizacją porozumień i umów o współpracy ze szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi 

i środowiskiem gospodarczym,
– tworzeniem i realizacją wieloletnich oraz rocznych planów działalności Akademii, jak również nad reali-

zacją inwestycji, modernizacji i remontów bazy lokalowej,
– ochroną danych osobowych i informacji niejawnych,
– kształceniem młodej kadry naukowo-dydaktycznej.

4. Współpraca z:
– Radą Użytkowników Sieci ŚASK,
– komisjami senackimi i rektorskimi, w szczególności z Senacką Komisją ds. Inwestycji, Senacką Komisją 

ds. Rozwoju Akademii oraz Senacką Komisją ds. Finansów, Międzywydziałową Radą Programową Studiów 
Podyplomowych.

Nadzorowane merytorycznie jednostki i samodzielne stanowiska:

1. Centrum Informatyczne.
2. Zespół Pałacowo-Parkowy w Młoszowej.
3. Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa.
4. Śląska Szkoła Języków Ekonomicznych.
5. Kolegium Zarządzania.
6. Akademickie Centrum Kariery.
7. Zespół Planowania i Controllingu.
8. Pełnomocnik ds. Rozwoju Młodej Kadry Dydaktyczno-Naukowej.
9. Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

10. Stanowisko ds. Kancelarii Tajnej i Obrony Cywilnej.

Prorektor ds. nauki

1. Koordynacja działań związanych z:
– pracami naukowo-badawczymi oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją tej działalności,
– przedsięwzięciami w zakresie organizacji krajowych i zagranicznych konferencji naukowych, sympozjów, 

zjazdów i warsztatów oraz współpraca z instytucjami naukowymi, jednostkami administracyjnymi, gospo-
darczymi i samorządowymi,

– współpracą międzynarodową w zakresie międzynarodowych programów badawczych,
– promocją potencjału naukowego pracowników Akademii w środowisku regionalnym, krajowym i zagra-

nicznym.

2. Nadzór nad:
– wydatkowaniem środków przeznaczonych na finansowanie działalności naukowej i badawczej podle-

głych jednostek organizacyjnych,
– działalnością Wydawnictwa Uczelnianego i Biblioteki Głównej,
– prowadzeniem dokumentacji w zakresie zawieranych umów z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego, jednostkami naukowo-badawczymi, szkołami wyższymi i podmiotami gospodarczymi.

3. Zatwierdzanie sprawozdawczości z zakresu działalności naukowo-badawczej, Biblioteki Głównej oraz 
Wydawnictwa Uczelnianego wymaganej w działalności Uczelni oraz sporządzanej dla upoważnionych insty-
tucji.

4. Współpraca z komisjami senackimi i rektorskimi, w szczególności z Senacką Komisją ds. Nauki i Badań Nauko-
wych, z Komitetem Redakcyjnym Wydawnictwa Uczelnianego, Radą Biblioteczną, Komisją ds. Odbioru Prac 
Naukowo-Badawczych.

Nadzorowane merytorycznie jednostki i samodzielne stanowiska:

1. Dział Badań Naukowych.
2. Wydawnictwo Uczelniane.
3. Biblioteka Główna.
4. Centrum Badań i Ekspertyz.
5. Centrum Badawcze Społecznego Dialogu Pracy.
6. Centrum Badań i Studiów Europejskich.
7. Biuro Programów i Współpracy Międzynarodowej w zakresie działalności naukowej i naukowo-badawczej.
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Prorektor ds. edukacji

1. Koordynacja działań związanych z realizacją procesu dydaktycznego Akademii na wszystkich stopniach kształ-
cenia, w szczególności z:

a) ustalaniem programów studiów,

b) ustalaniem regulaminu studiów,

c) organizacją toku studiów,

d) organizacją studiów dla studentów cudzoziemców,

e) ustalaniem i rozliczaniem pensum dydaktycznego i analizą obciążeń (w tym godzin ponadwymiarowych) 
pracowników naukowo-dydaktycznych oraz nadzór nad tymi działaniami,

f) uprawnieniami wydziałów do prowadzenia, powoływania nowych kierunków studiów oraz ich akredyta-
cją,

g) promocją działalności edukacyjnej Uczelni.

2. Inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie organizacji studiów, wdrażania nowych technologii kształcenia 
i wyposażenia technicznego dydaktyki, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

3. Organizacja rekrutacji na wszystkie systemy i stopnie studiów oraz nadzorowanie jej przebiegu, przewodnicze-
nie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz współpraca i kontrola prac wydziałowych komisji rekrutacyjnych.

4. Organizacja roku akademickiego.

5. Wspieranie działalności kół naukowych, organizacji, stowarzyszeń i klubów studenckich.

6. Nadzór nad:
– realizacją uchwał podejmowanych przez Senat oraz decyzji i zarządzeń rektora, odnoszących się do pro-

cesu kształcenia i spraw studenckich,
– realizacją planu rzeczowo-finansowego, w części dotyczącej działalności naukowej, kulturalnej i społecz-

nej studentów, międzynarodowych projektów edukacyjnych, oraz nad przydziałem świadczeń socjalnych 
dla studentów,

– działalnością Biura Programów i Współpracy Międzynarodowej,
– funkcjonowaniem domów studenckich i stołówek,
– działalnością Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia.

7. Zatwierdzanie opracowań dotyczących procesu dydaktycznego na wszystkich stopniach kształcenia.

8. Współpraca z komisjami senackimi i rektorskimi, w szczególności z Senacką Komisją ds. Programów Nauczania 
i Dydaktyki, Senacką Komisją ds. Współpracy Międzynarodowej, Komisją ds. Naboru oraz Komisją Dyscypli-
narną ds. Studentów, Radą Naukową Studiów Doktoranckich.

9. Współpraca z Samorządem Studenckim i Samorządem Doktoranckim w zakresie spraw studenckich.

Nadzorowane merytorycznie jednostki i samodzielne stanowiska:

1. Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich.
2. Studium Doktoranckie.
3. Międzywydziałowe Centrum Nauczania i Promocji Języków Obcych.
4. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
5. Biuro Programów i Współpracy Międzynarodowej.
6. Rybnicki Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny, Bielski Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny.
7. Dział ds. Promocji Edukacji.
8. Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie”.
9. Chór Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego.

10. Parlament Studencki, organizacje i stowarzyszenia studenckie oraz koła naukowe.
11. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia.
12. Pełnomocnik ds. Studentów Niepełnosprawnych.
13. Pełnomocnik ds. Studentów Zagranicznych.
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1. Procesy zachodzące w gospodarce 
aglomeracji miejskich
 
We współczesnej gospodarce mamy do czynie-

nia z dwoma procesami. Jest to z jednej strony wy-
sublimowany proces przechodzenia od starej go-
spodarki, bazującej na coraz bardziej zaawanso-
wanym technologicznie przetwórstwie surowców, 
do nowej gospodarki, opartej w podstawowym za-
kresie na różnych formach własności intelektual-
nej, natomiast z drugiej jest to skomplikowany pro-
ces zmiany tożsamości kulturowej biznesu, w trak-
cie którego jedne obszary, o dużym potencjale kre-
atywnym przeżywają rozkwit i wzmacniają swoją 
pozycję w globalizujacym się świecie, podczas gdy 
inne, o wrażliwych formach aktywności, ze wzglę-
du na niską konkurencyjność doznają zjawiska de-
lokalizacji fi rm, miejsc pracy i mieszkańców.

Stara gospodarka – poddawana modernizacji 
technologicznej – odbudowuje zdolność konkuren-
cyjną w wymiarze międzynarodowym i regeneruje 
swoją witalność, chociaż w znacznie zredukowa-
nych skalach i zawężonej strukturze działalności, 
pozostawiając po sobie różnorodne skutki w sferze 
społecznej, środowiskowej i kulturowej. Wyklu-
czone grupy społeczno-zawodowe, zdegradowa-
ne tereny, nieużytki poprzemysłowe oraz zabytki 
przemysłu i techniki wymagające ochrony i zacho-
wania to tylko niektóre „pozostałości” tradycyjnej 
gospodarki, z którymi zmagają się władze publicz-
ne, głównie samorządy terytorialne.

Nowa gospodarka, wykorzystująca coraz to 
nowe impulsy rozwojowe pojawiające się w ska-
li lokalnej i globalnej, rodzi i poszerza się w ma-

riażu z kulturą i nauką. Dokonująca się syner-
gia czterech kapitałów, tj. ludzkiego, kulturowe-
go, społecznego i ekonomicznego, skutkuje rozwo-
jem nowego rodzaju aktywności przedsiębiorczej, 
a mianowicie przedsiębiorczości intelektualnej. 
Szybko rozwijające się przemysły kreatywne, za 
które uważa się przemysły oparte na własności in-
telektualnej, przemysły generowane przez kultu-
rę i naukę, coraz bardziej zyskują na znaczeniu, 
przyczyniając się do wzrostu zatrudnienia, eks-
portu i produktu krajowego.

W aglomeracjach miejskich, w procesie prze-
chodzenia od starej do nowej gospodarki oraz w pro-
cesie zmiany tożsamości kulturowej biznesu, kapi-
talną rolę do odegrania mają koncepcje i mechani-
zmy związane z ideą kreatywnego miasta. Miasta 
kreatywne i zarazem atrakcyjne stanowią ośrod-
ki mające zdolność generowania i wprowadzania 
w życie nowych idei, projektów i innowacji. Są to 
miasta mające zarazem zdolność zatrzymywania, 
jak i przyciągania twórczych ludzi i kreatywnych 
przemysłów. Kreatywne i zarazem atrakcyjne 
miasta tworzą warunki i siłę napędową przemian 
w obrębie starej gospodarki oraz budowania i pro-
mowania nowej gospodarki, rodzenia się i rozwi-
jania przedsiębiorczości intelektualnej oraz prze-
mysłów kultury i przemysłów nauki.

2. Aglomeracje miejskie wobec wyzwań 
nowej gospodarki
 
W okresie przejścia od starej do nowej gospo-

darki aglomeracje miejskie Europy Środkowej, 

Prof. Andrzej Klasik

BUDOWANIE I PROMOWANIE 
KREATYWNEJ 

AGLOMERACJI MIEJSKIEJ

Wykład inauguracyjny
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w tym Aglomeracja Górnośląska, znajdują się pod 
ciśnieniem wielorakich wyzwań. Są to wyzwania 
w obrębie czterech kluczowych sfer.

Pierwszy typ wyzwań dotyczy sfery biznesu 
i gospodarki. Aglomeracje miejskie będące skupi-
skami ludzi, fi rm, zabudowy i infrastruktury, są 
zmuszone do skutecznego wiązania się z otocze-
niem międzynarodowym. Wyzwaniem konkuren-
cyjnym dla aglomeracji jest znalezienie sposobu 
wspierania produktywnych związków fi rm i insty-
tucji w gospodarce. Nowa gospodarka wytwarza 
klastry, skupienia fi rm i instytucji organizujących 
procesy innowacyjne i łańcuchy kreowania warto-
ści dodanej i zewnętrznej ekspansji.

Drugi typ wyzwań obejmuje sferę technolo-
gii i infrastruktury. W nowej gospodarce wzrasta 
ranga instytucji badawczych i kulturalnych w ich 
mariażu z biznesem. Wyzwaniem organizacyjnym 
dla aglomeracji jest znalezienie skutecznych spo-
sobów współdziałania z tymi instytucjami i bizne-
sem, ich wspomaganie poprzez rozwijanie różno-
rodnych form partnerstwa strategicznego skutku-
jącego komercjalizacją własności intelektualnej.

Trzeci typ wyzwań skupia się na przestrzeni 
i środowisku. Nowa gospodarka wzmacnia siły do-
środkowe, jednakże odnosi się to głównie do ob-
szarów metropolitalnych. Wyzwaniem cywiliza-
cyjnym jest metropolizacja przestrzeni aglomera-
cji i znalezienie sposobów utrzymywania i przycią-

gania ludzi i fi rm, inwestorów i turystów poprzez 
kształtowanie w aglomeracjach wysokiej jakości 
przestrzeni i jakości życia.

Czwarty typ wyzwań plasuje się w sferze ad-
ministracji i zarządzania. Nowa gospodarka jest 
gospodarką permanentnie i szybko zmieniającą 
się. Tempo zmian dokonujących się w biznesie nie 
ma odpowiednika w przeszłości. Wyzwaniem in-
telektualnym dla każdego przywództwa jest pro-
aktywne uczestnictwo w procesie zmian lub tylko 
utrzymywanie zdolności do nadążania za zmia-
nami.

3. Nowy paradygmat zarządzania 
aglomeracją miejską
 
Zarządzanie rozwojem w procesie przechodze-

nia od starej do nowej gospodarki poszukuje nowe-
go paradygmatu. Kreatywnemu miastu, a w wy-
miarze ekonomicznym miastu przedsiębiorczemu, 
może i powinna przypaść centralna pozycja w pro-
cesie budowania nowej gospodarki i dokonującej 
się zmiany tożsamości kulturowej biznesu w aglo-
meracji miejskiej.

Kreatywne miasto defi niuje prosty model zło-
żony z czterech fundamentalnych komponentów. 
Tymi komponentami są: po pierwsze, przestrzeń, 
po drugie, ludzie, po trzecie, infrastruktura, po 
czwarte, działalność. Rozstrzygające dla kreatyw-
nego miasta jest to, że wszystkie wymienione fun-
damentalne komponenty tworzą oryginalną kom-
binację. W ich oddziaływaniu wzajemnym miasta 
są lub stają się, a także mogą być kształtowane 
jako miasta kreatywne. Każdy z czterech funda-
mentalnych komponentów kreatywnego miasta 
niesie treści i formy charakterystyczne dla gospo-
darki, która korzeniami tkwi w kulturze i w nauce 
(a także w edukacji), której esencją są dwa ukute 
ad hoc wyrażenia:
– „kultura w przedsiębiorczości i biznesie oraz 

przedsiębiorczość i biznes w kulturze”,
– „nauka w przedsiębiorczości i biznesie oraz 

przedsiębiorczość i biznes w nauce”.
Kreatywność, a w wymiarze ekonomicznym 

przedsiębiorczość, potrzebuje miejsc i przestrze-
ni do inkubowania i rozwijania nowatorskich po-
mysłów. Kreatywne i przedsiębiorcze miasta ofe-
rują miejsca i przestrzenie inspirujące lub prowo-
kujące twórczą i przedsiębiorczą aktywność kre-
atywnych i przedsiębiorczych ludzi, mieszkań-
ców i pracujących oraz tworzenie i rozwijanie kre-
atywnych przemysłów i kreatywnej gospodarki. 
W niektórych kwartałach zabudowy lub dzielni-
cach miast, często w śródmieściach, wzdłuż pew-
nych ulic, w miejscach symbolicznych, na otwar-
tych przestrzeniach i w poprzemysłowej scenerii, 
rodzą się i rozwijają nowatorskie idee, powsta-
ją i rozwijają się instytucje i fi rmy oraz ich sku-
pienia, te którym początek daje prawem chronio-
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na własność intelektualna. W ramach tych prze-
strzeni i miejsc inspirujące może być zarówno cen-
ne dziedzictwo kulturowe oraz techniczne, urokli-
we walory krajobrazu miejskiego, jak i kryzysowe 
miejsca i przestrzenie lub całe dzielnice wymaga-
jące interwencji publicznej, inicjatywy obywatel-
skiej i dobrze przemyślanej rewitalizacji.

Drugą składową kreatywnych miast są ludzie, 
których talenty i pasje generują wewnętrzny dy-
namizm i siły witalne miast. Dotyczy to z pew-
nością także ludzi młodych, uczniów, studentów 
i absolwentów, młodych artystów i naukowców. 
Z kolei społeczności lokalne, które na co dzień 
praktykują zbiorowe, kreatywne myślenie i podej-
mują nowe wyzwania i inicjatywy, przyczyniają 
się do współrządzenia miastem i do podwyższa-
nia jakości życia. Specyfi czną grupę mieszkańców 
miast stanowią osoby kreatywnych zawodów: na-
ukowcy i inżynierowie, artyści i projektanci, dzia-
łacze kultury i działacze społeczni, przedsiębior-
cy i menedżerowie, lokalne przywództwa. Wszy-
scy oni razem tworzą tzw. klasę kreatywną bądź 
„kreatywne środowiska”. Ich twórcza obecność 
w fi rmach i instytucjach sektora publicznego, biz-
nesowego i społecznego, w różnych wydarzeniach 
i działalności o charakterze zawodowym, publicz-
nym i obywatelskim, jest źródłem nowych impul-
sów rozwojowych, inicjowania nowych praktyk, 
eksperymentowania i wprowadzania w życie uni-
katowych i autentycznych nowości i wartości.

Trzecią składową kreatywnego i zarazem 
atrakcyjnego miasta jest jego infrastruktura, bę-
dąca źródłem całego pakietu dostępnych w mie-
ście udogodnień i korzyści. Z udogodnień korzy-
stają mieszkańcy, osoby pracujące i biznes. Kre-
atywni ludzie i kreatywne przemysły oczekują 
udogodnień i korzyści nowego typu, a mianowicie 
relacyjnego. To już nie tylko zapewniana połączal-
ność i dostępność, specjalistyczne usługi publicz-
ne, usługi rekreacyjne i rozrywkowe, sprawna ad-
ministracja i bezpieczeństwo publiczne, to przede 
wszystkim wypełnianie przez infrastrukturę in-
stytucjonalną roli tkanki generującej kapitał spo-
łeczny łączący ludzi, zespalający środowiska kre-
atywne i środowiska biznesowe, instytucje kultu-
ralne i instytucje badawcze z biznesem i gospo-
darką. Chodzi także o miękkie i twarde projek-
ty infrastrukturalne wspierające utalentowanych 
ludzi, dynamiczne młode fi rmy, projekty rewitali-
zujące przestrzeń kulturową i środowiska społecz-
ne miasta. Chodzi o przedsięwzięcia będące pro-
jektami wzmacniającymi instytucje kulturalne, 
badawcze i edukacyjne, wzmacniające kapitał ze-
spalający fi rmy i instytucje w kreatywne klastry, 
a także wspierające uczestnictwo w sieciach kre-
atywnych miast i zawiązywanie sojuszy aglome-
racyjnych przez środowiska kreatywne, bizneso-
we, społeczne i samorządowe na rzecz rozwijania 
i wspierania nowej gospodarki.

Czwartym fundamentalnym składnikiem kre-
atywnych miast są nowe rodzaje działalności i prze-

mysły. Od strony kreatywności jest to aktywność 
intelektualna i przedsiębiorcza, działalność arty-
styczna i badawcza skutkująca nowymi pomysła-
mi i projektami, nowymi fi rmami i instytucjami, 
nowymi kreatywnymi przemysłami. W najszer-
szym znaczeniu „kreatywnymi przemysłami” są 
przemysły, których źródłem powstawania i roz-
woju są prawa autorskie, patenty, projekty oraz 
marki handlowe. Generowanie kreatywnych prze-
mysłów wymaga komercjalizacji wymienionych 
rodzajów własności intelektualnej opierających 
się na rynkowych i nierynkowych wartościach 
kultury i nauki, a najszerzej rzecz ujmując – na 
talencie i wiedzy, na kreatywności indywidualnej 
i eksperymentowaniu. Miasta kreatywne, a sze-
rzej metropolie i metropolizujące się aglomeracje, 
są poprzez przemysły kreatywne równocześnie 
obecne na rynkach lokalnych i globalnych, dzięki 
lokowanej na tych rynkach ofercie dóbr i usług po-
partej marketingiem terytorialnym.

Miasta są współcześnie postrzegane i ocenia-
ne jako ośrodki o różnym stopniu kreatywności ze 
względu na:
– potencjał „klasy kreatywnej”, środowisk twór-

czych, kapitał przedsiębiorczy mieszkańców 
i wizjonerskie przywództwo,

– permanentne inwestowanie w infrastruktu-
rę kultury, nauki oraz edukacji i uzyskiwanie 
w ten sposób unikatowych aktywów „oprzyrzą-
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dowujących” środowiska twórcze i kreatywne 
rodzaje aktywności,

– pielęgnowane i wzbogacane o nowe funkcje, 
cenne wartości środowiska naturalnego i kul-
turowego, obejmującego także zabytki prze-
mysłu i techniki,

– sukcesywne rozwijanie i przyciąganie kre-
atywnych rodzajów działalności i przemysłów, 
a przez to permanentne wzbogacanie i rekom-
pozycję struktury działalności.
Innowacje w istniejących fi rmach i instytu-

cjach, nowe fi rmy i instytucje, istniejące kreatyw-
ne przemysły generujące efekty lokalne i globalne 
oraz zupełnie nowe kreatywne rodzaje działalno-
ści i przemysły tworzą podstawę witalną i funda-
ment prosperity miast oraz dobrobytu ich miesz-
kańców. Są dźwignią trwałego rozwoju aglomera-
cji miejskich i metropolitalnych obszarów.

4. Instrumenty i mechanizmy 
polityki kreatywnych 
i atrakcyjnych miast
 
Są trzy główne instrumenty wspierania roz-

woju nowej gospodarki w aglomeracji miejskiej. 
Są to:
– aglomeracyjny alians instytucji kulturalnych, 

badawczych i akademickich oraz podmiotów 
sektorów publicznego, biznesowego i obywa-
telskiego,

– sieci kreatywnych (i atrakcyjnych) miast obej-
mujące miasta jednorodne pod względem pro-
fi lu działalności i przemysłów kreatywnych,

– kreatywne środowiska i dzielnice oraz klastry 
fi rm i instytucji w przemysłach kreatywnych.
Aglomeracyjny alians na rzecz tworzenia i roz-

woju kreatywnych środowisk i kreatywnych prze-
mysłów stanowi platformę współpracy wszyst-
kich zainteresowanych podmiotów. Jest organi-
zacją zdolną wspierać powstawanie kreatywnych 
środowisk w miastach i ich dzielnicach oraz lo-
kalnych skupień fi rm i instytucji opartych na 
własności intelektualnej. Alians aglomeracyjny 
o profi lu badawczo-biznesowym lub kulturalno-
-biznesowym oferuje:
– kontakty i znajdowanie partnerów do rozwija-

nia specyfi cznych projektów oraz pomoc w two-
rzeniu portfela partnerskich projektów.

– konsulting i doradztwo w zakresie transfero-
wania własności intelektualnej do biznesu,

– wsparcie kreatorów biznesu w kulturze i na-
uce poprzez ustanowienie funduszu i zatrud-
nienie mentorów.
Sieci kreatywnych miast mają za zadanie 

dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami oraz 
budowanie atrakcyjności aglomeracji miejskiej w re-
lacjach konkurencyjnych do dużych miast, mają-
cych status metropolii w przestrzeni narodowej 
i międzynarodowej. Sieci kreatywnych (i atrak-
cyjnych) miast są źródłem szans dla pojedynczych 

miast w wymianie doświadczeń i know-how, jako 
narzędzie wylęgania i rozpowszechniania nowych 
pomysłów i ich przekuwania w innowacje. Sie-
ci kreatywnych miast mogą stać się główną siłą 
w procesie krystalizacji profi lu przemysłów kre-
atywnych w aglomeracji miejskiej jako nowej 
bazy ekonomicznej jej rozwoju. Celem zawiązywa-
nia sieci miast w różnych ich konstelacjach aglo-
meracyjnych i międzynarodowych jest wprzęgnię-
cie potencjału kreatywnego miast tworzących sieć 
do rozwoju przemysłów kreatywnych. Sieci miast 
kreatywnych mają za cel pośredniczenie w part-
nerstwie strategicznym uczestników aglomera-
cyjnego aliansu. Budowanie i promowanie sieci 
kreatywnych (i atrakcyjnych) miast w aglomera-
cji miejskiej oraz w układzie międzynarodowym 
oznacza m.in. tworzenie centrów inicjatyw lokal-
nych, ośrodków profesjonalnego treningu, kre-
atywnych dystryktów i mniejszych enklaw we-
wnątrz miast, inkubatorów technologicznych, ma-
nufaktur biznesu w kulturze itp.

Kreatywne miasta, poprzez zaprzęgnięcie ich 
twórczego potencjału oraz wyróżniających atutów 
do rozwoju przedsiębiorczości i biznesu w kultu-
rze i nauce, wspierają koncepcję klastrów w prze-
mysłach kreatywnych. Jak wiadomo, klastry biz-
nesu stanowią geografi czną koncentrację współ-
pracujących ze sobą fi rm i instytucji, wyspecja-
lizowanych dostawców, w tym dostawców usług 
oraz instytucji towarzyszących. Ich celem jest re-
alizowanie własnych korzyści przez uczestniczące 
w nich fi rmy i instytucje oraz wzmocnienie kon-
kurencyjności w wymiarze narodowym i między-
narodowym. Klastry w przemysłach kreatywnych 
potrzebują czegoś więcej niż standardowe klastry 
biznesu. Kreatywny klaster obejmuje fi rmy i in-
stytucje non profi t, publiczne i biznesowe, insty-
tucje kulturalne i instytucje badawcze oraz spe-
cjalne miejsca spotkań i wymiany myśli indywi-
dualnych artystów i naukowców, takich jak par-
ki naukowe, centra kultury oraz ośrodki medial-
ne. Kreatywne klastry są miejscami życia i pracy, 
gdzie są wytwarzane i konsumowane produkty, 
których tworzywem jest własność intelektualna, 
taka jak patent, nowa technologia lub procedu-
ra, znak towarowy i marka handlowa, dzieło au-
torskie i projekty różnego typu. Klastry kreatyw-
ne, zwłaszcza klastry w sferze kultury, są otwarte 
i żywotne przez cały dzień dla pracy i rozrywki. 
Żywią się one różnorodnością, mają zarówno wła-
sną lokalną odrębność, wyróżnialność, jak i żywy 
kontakt ze światem. Tak rozumiane klastry kre-
atywne wymagają znacznie rozbudowanej funkcji 
koordynacji i intensywnego udziału władzy lokal-
nej, zwłaszcza w wiązaniu ze sobą szerokiej gamy 
lokalnych aktorów, publicznych agencji, instytucji 
fi nansowych i sektora biznesowego w celu wyko-
rzystania wiedzy i szans rynkowych komercjali-
zacji produktów kultury i nauki.

Katowice, wrzesień 2008
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W latach 1945-1948 dr Jó-
zef Lisak zaopatrywał uczelnia-
ne programy dydaktyczne powie-
dzeniem św. Pawła Quae sursum 
sunt quaerite (Kol. 3.1) czyli szu-
kajcie tego, co w górze. Podczas 
inauguracji roku akademickiego 
w roku szkolnym 2006/2007 roku 
JM Rektor Florian Kuźnik posta-
nowił przywrócić tę głęboką radę 
i uczynić z niej motto Uczelni oraz 
skupionego wokół niej środowiska 
akademickiego. Próba uzasadnie-
nia podjęta była w „AE Forum” 
nr XXIII (wrzesień 2007). Tymcza-
sem niemal równolegle ukazały się 
wydane przez Wydawnictwo Uni-
wersytetu Jagiellońskiego niezna-
ne wcześniej polskiemu czytelni-
kowi rozważania Benedykta XVI 
jeszcze z jego czasów kardynal-
skich zatytułowane Szukajcie tego, 
co w górze. Poprzez powinowac-
two z mottem Uczelni, a przede 
wszystkim dzięki przystępnie po-
danej formie, która nic nie ujmuje 
powadze treści, nie sposób przejść 
nad tym pięknym zbiorem wypo-
wiedzi obojętnie. Nawiasem mó-
wiąc, taka edycja powinna uka-
zać się nakładem uczelnianym. 
Grzech zaniechania, którego nie 
można usprawiedliwić niewiedzą.

Układ Ratzingerowych roz-
ważań wyznaczony jest rytmem 
roku, gdyż „człowiek potrzebuje 
rytmu, a rok daje mu ten rytm” 
(s. 36). Mamy dni wielkiej wagi 
eschatologicznej, jak Wielkanoc 
i Zesłanie Ducha Św., ale jest też 
Adwent i czas Nabożeństw Majo-
wych, są święta Ofi arowania Pań-
skiego i Bożego Ciała. Rytm roku 
liturgicznego. Wgląd w sens tych 
zdarzeń ujawnia perspektywę 
„wartości wyższych”, to przecież 
jasne. Ale pojawia się także refl ek-

sja o „dobrych” świętych: Mikołaju 
z Mirry i Franciszku z Asyżu. Wię-
cej, jest odnajdywanie i ukazywa-
nie sensu w czasie trwania karna-
wału i urlopu, a nawet w turnieju 
piłkarskim. Staje się to możliwe, 
gdyż trzeba „szukać tego, co w gó-
rze”, podążać do wartości nada-
jących sens w każdej odsłonie ży-
cia. Mając w pamięci motto Aka-
demii, jak też kilka odniesień po-
czynionych względem sposobów 
życia współczesnego człowieka 
i jego materialnej cywilizacji, war-
to może niektóre myśli i dygresje 
Benedykta XVI przybliżyć, pozo-
stając niezmiennie w przekona-
niu, że nic nie zastąpi lektury ory-
ginalnego tekstu.

Współczesny nomada 
i czas wolny

Zacznijmy może od prakty-
ki bycia w czasie wolnym, by po-
tem przejść do uwag związanych 
z uwarunkowaniem ludzkiej eg-
zystencji, świadomie opuszcza-
jąc dominujący w książeczce wą-
tek nadziei, jaki daje religia. Gdy 
przychodzi piątek lub pora urlo-
pu, społeczeństwa krajów rozwi-
niętych zamieniają się w zbiorowi-
ska współczesnych nomadów. Wy-
ruszają w dal, do miejsc za mia-
stem lub na południe, w poszuki-
waniu czegoś innego. Tam bowiem 
zamierzają znaleźć życie, którego 
brak w pracy, domu, rodzinie, co-
dzienności. Zachodzi przypuszcze-
nie, że ten współczesny nomada 
swoje mieszkanie traktuje raczej 
jako więzienie niż schronienie, zaś 
auto stwarza i daje poczucie wol-
ności i samorozporządzalności. 

Można domniemywać, że za ową 
ucieczką na kółkach kryje się pro-
test przeciwko przymusowi świata 
pracy oraz pragnienie przestrze-
ni, w której można odnaleźć same-
go siebie. Owa regularna wędrów-
ka ludów społeczeństw industrial-
nych i poindustrialnych ujawnia 
pewien wymiar prawdy o człowie-
ku. „To, co posiada, nie daje mu 
poczucia bycia w pełni w domu. 
Trawi go niepokój, który żąda sta-
le czegoś większego i więcej. Szu-
ka wolności, która wychodzi poza 
wolności obywatelskie i ich speł-
nienie” (s. 104). Może całkiem nie-
zamierzenie człowiek wstąpił po-
nownie na biblijną ścieżkę piel-
grzyma, nie zauważając nawet, że 
podążając naprzód czy raczej sto-
jąc w ulicznym korku zniewala się 
dalej w zatłoczonej pustce, chociaż 
chciał znaleźć wyższy wymiar ży-
cia po przepracowanym roku w biu-
rze, fabryce czy instytucie.

Ale może trud się opłaci i war-
to podjąć tę próbę cierpliwości? 
Wszak czeka na miejscu „kąpiel, 
zabawa i śmiech” (s. 105) jako 
prawdziwe życie. Tak właśnie gło-
siła rzymska inskrypcja z II wieku 
znaleziona w niedawno odkrytych 
wykopaliskach w Algierii. Owa 
nadzieja na odpoczynek, wolność 
i wyjście z przymusu codzienności 
jest w najwyższym stopniu ludz-
ka i od stuleci przynależy człowie-
kowi, zwłaszcza w pośpiechu, jaki 
zgotował stechnicyzowany świat. 
Tego kardynał Ratzinger nie kwe-
stionuje. Ale problemy z wolnym 
czasem, czyli z naszą wolnością 
nie zniknęły. Zwolniony z auto-
matyki świata pracy człowiek nie-
raz odczuwa, że „kąpiel, zabawa 
i śmiech” to jeszcze nie wszystko, 
a już na pewno nie prawdziwe ży-

Dr Alojzy Czech

Szukajcie tego, co w górze
Szukajcie tego, co w górze
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cie. Zarazem kształtuje się pewna 
wyraźna prawidłowość. Im więcej 
wolnego czasu, by żyć, tym bar-
dziej nie wiadomo, czym jest ży-
cie. Doszło do tego, że kwestia spę-
dzania wolnego czasu zaczyna być 
nową dyscypliną naukową. Tym-
czasem „Kto mnoży wiedzę, mno-
ży smutek” (Koh. 1.18) – przypo-
mina z ledwie wyczuwalną ironią 
zapis z Księgi Mądrości. Na mar-
ginesie, można tę mądrość z po-
wodzeniem dedykować zwolenni-
kom szatkowania i wyodrębniania 
coraz bardziej wyspecjalizowa-
nych dyscyplin w procesie naucza-
nia w uczelniach ekonomicznych. 
Św. Tomaszowi zapis ten posłu-
żył do rozpoczęcia poszukiwania 
środków zaradczych przeciwko 
temu niepożądanemu nastrojo-
wi. Jakież to środki wielki Akwi-
nata proponuje? Jako realista ak-
ceptuje kąpiel, sen i rozrywkę. Są 
to środki podtrzymujące stany wi-
talnej aktywności człowieka. Tyle, 
że nie nazwie tego jeszcze życiem 

– jak głosił napis z rzymskiego 
wykopaliska. Niemniej każda do-
bra dyspozycja ciała ma wpływ na 
rozum i serce jako centra ludzkiej 
aktywności. Dodaje natomiast, że 
bardziej pomocne jest przebywa-
nie z przyjaciółmi, które przery-
wa samotność i łagodzi stany na-
szego niezadowolenia: „czas wolny 
powinien być przede wszystkim 
także wolnym czasem człowieka 
dla człowieka” (s. 107). Środkiem 
z kolei nieodzownym, by nie rzec 
ostatecznym, pozostaje obcowa-
nie z prawdą, stan kontemplacji, 
w której człowiek dotyka prawdzi-
wego wymiaru życia. Oczywiście, 
tak dla Akwinaty, jak Benedyk-
ta XVI obcowanie z prawdą ozna-
cza bycie z Bogiem. Także w cza-
sie urlopu. Daje gwarancję życia 
pełnego sensu. Społeczność aka-
demicka jako zbiorowość wielu in-
dywidualności ma prawo wyboru. 
Może zaakceptować takie rozwią-
zanie, a może też swoją własną 
drogą jej uczestnicy będą szukać 

życia pełnego, podążając do tego, 
co da sens, by nie tylko umieć wy-
poczywać, ale żyć pełnią sensu.

Dotykając problemu czasu, 
kardynał Ratzinger nie omieszkał 
podjąć tego tematu z innej także 
perspektywy. Wykazuje, jak nie-
rozsądna jest myśl przedłużania 
czasu wolnego, urlopu bądź kar-
nawału, nawet jakby na to zezwa-
lał kalendarz i zachęcał handel. 
„Czas samowolnie dany sobie za-
mienia się w nudę. […] Czas nie 
jest bowiem wtedy wszechstron-
nym darem stworzenia i historii, 
lecz monstrum, które zjada samo 
siebie, pustym mechanizmem od-
wiecznie tego samego, które ob-
raca się w bezsensownym kręgu, 
aż w końcu nas pochłania” (s. 36). 
Czas nudy, monotonii, wtórności. 
Nie w tym kierunku droga. Ska-
zany na temporalną egzysten-
cję człowiek musi się samookre-
ślić pomiędzy czasem ziemskim 
a wymiarem transcendentnym. 
Wybór dany człowiekowi rozcią-
ga się pomiędzy dwoma skrajny-
mi możliwościami: wyrażoną sło-
wami Brechta opcją kresu: „nie 
dajcie się zwieść, umrzecie wraz 
ze wszystkimi zwierzętami i nic 
nie przyjdzie potem” (s. 40) a po-
twierdzonym Zmartwychwsta-
niem zapisem z Księgi Mądrości: 
„On wszystko stworzył, aby było” 
(s. 41). Jakby sam z siebie narzu-
ca się tu tytuł książeczki i dewiza 
Akademii: dążcie do tego, co w gó-
rze, a nie do tego, co na ziemi.

Cywilizacja, postęp, 
historia

W ścisłym związku pozosta-
ją te kluczowe pojęcia określające 
ludzki świat. Cywilizacja się roz-
wija, odnotowujemy postęp, hi-
storia się dzieje, a badacze dopa-
trują się w tym sensu, ostrzegają 
też przed zagrożeniami. Stawia-
jąc tak problem, spróbujmy go opi-
sać i skomentować rozproszonymi 
w tekście uwagami kardynała Rat-
zingera. Za punkt wyjścia przyjął 
słynną opozycję Gabriela Marce-
la: „być” albo „mieć”, która w spo-
łeczeństwach rozwiniętych coraz 
widoczniej rozstrzygana jest na 
rzecz posiadania. Nawiązujący do 
tej dystynkcji znany psychoana-
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lityk E. Fromm „chorobę cywili-
zacji widział w tym, że wszystko 
przekształca się w mienie. Jednak 
żeby coś mogło stać się mieniem, 
musi uprzednio stać się czymś 
martwym, bo tylko martwe moż-
na mieć. Erich Fromm wyciągnął 
z tego radykalny wniosek, okre-
ślając naszą cywilizację posiada-
nia «cywilizacją nekrofi lii», cywi-
lizacją kochającą się w martwym” 
(s. 80-81). Może to było zbyt ra-
dykalnie powiedziane, ale postęp 
w posiadaniu mienia jest wyraź-
nie widoczny, a tempo tego postę-
pu przy rosnących sferach ubó-
stwa może budzić obawy. Postęp, 
posiadaniu któremu nie odpowia-
da relewantny postęp w byciu jest 
zabójczy. Jak zapewnić postęp 
w byciu? Joseph Ratzinger nie ma 
tu złudzeń ani wątpliwości: „tylko 
poprzez pogłębianie naszego wnę-
trza, przez kontemplację, w której 
otwieramy się na sens, przyswaja-
my sobie go i w ten sposób nas sa-
mych przemieniamy w sens, sami 
napełniamy się sensem. Cywiliza-
cja bez kontemplacji nie może być 
trwała” (s. 81). Adresując te słowa 
do swojej instytucji stwierdza, że 
Kościół bez kontemplacji istnieć 
nie może. Ale słowa te mogą mieć 
jednak znacznie więcej adresatów, 
z placówkami naukowymi włącz-
nie. Tym bardziej, że dziś, jak nie-
którzy uważają, „liczy się tylko 
działanie jako postawa w zachod-
nim świecie” (s. 110) będąca nor-
mą i kryterium oceny, a przecież 
nie jest to wszystko, co składa się 
na złożoną tkankę kultury i cywi-
lizacji. Nie wszystko wszak da się 
usprawiedliwić poprzez czyny.

Zresztą w przybliżanej ksią-
żeczce można znaleźć płynące 
z obaw diagnozy jakby wprost kie-
rowane do ośrodków naukowo-ba-
dawczych o profi lu techniczno-eko-
nomicznym. Autor daje do zrozu-
mienia, iż ma rozeznanie, czym jest 
postęp rozumiany w tych środowi-
skach: pod tym pojęciem „rozumie 
się dzisiaj powszechnie wzrost 
technicznych możliwości i pomno-
żenie produktu społecznego brut-
to” (s. 80). Jak już wiemy, to w su-
mie pomnożenie mienia, w kon-
sekwencji pierwszeństwo rzeczy 
przed osobą, zaburzenie proporcji 
pomiędzy duchem a materią. Weź-
my „wynalazki techniczne, które 
wykorzystują ducha w jego najróż-

niejszych formach, by zmusić czło-
wieka do całkowitego pogrążenia 
się w materii. Doświadczamy tego 
w całej strukturze naszego nasta-
wionego na konsumpcję świata: 
towary, które produkujemy, panu-
ją nad ludźmi. Człowiek służy ma-
szynie; maszyna góruje nad nim 
i niszczy go. W ten sposób wiek 
XX stał się wiekiem wielkich mo-
ralnych i materialnych nieszczęść 
człowieka” (s. 52). Albo przemysł 
reklamowy, „w którym wykorzy-
stuje się bezmiar kalkulacji, inwe-
stycji w rozsądek i pomysłów, by 
sprowadzić człowieka do czystego 
materializmu” (s. 52). By nie za-
gubić się w sztucznym, a zarazem 
nieodzownym świecie naszych 
dzieł, potrzebne jest umieszczenie 
ich na planie wartości wyższych, 
wartości tak ducha, jak serca. By 
nie było tak, że „za fasadą człowie-
ka sukcesu ukrywa się pusta eg-
zystencja” (s. 89), że w zdomino-
wanym przez postęp materialny 
świecie główną rolę odgrywa czło-
wiek bez przekonań i bez własne-
go punktu widzenia, obdarzony za 
to mnóstwem nadających się na 
sprzedaż umiejętności, dostoso-
wany do zmieniającego się rynku 
pracownik o wielu zawodach, Mu-
silowski „człowiek bez właściwo-
ści”, pozbawiony kulturowych ko-
rzeni, za to odnajdujący się w każ-
dych warunkach, które nie wyma-
gają budowania siebie i swego ist-
nienia.

Człowiek wychodzi z przeszło-
ści i podąża w przyszłość. Sens 
jego życia wyznacza niejako to, co 
było i to, co będzie. Człowiek po-
trzebuje pamięci tego, co było do-
bre i nadziei względem tego, co 
przyjdzie. Kto nie doświadczył do-
bra i dobroci, może ich nie zaznać 
w ogóle. Wtedy rodzi się rozpacz. 
„Pamięć i nadzieja są nierozłącz-
ne. Kto zatruwa przeszłość, nie 
daje nadziei, gdyż niszczy swój du-
chowy fundament” (s. 14) – ostrze-
ga Ratzinger. To samo odnosi się 
do historii w wymiarze powszech-
nym. Nawet, gdy nie wygląda to 
najlepiej. „Historia to zepsucie; 
jest chaotyczna, jeśli nie jest ukie-
runkowana na to, co nadprzyro-
dzone” – przywołuje słowa twórcy 
teatru absurdu Eugéne’a Ionesco, 
ujawniającego krzyk absurdalne-
go świata przemieszany z jego roz-
paczliwym wołaniem o Boga. Na-

dzieją są wartości wyższe, jedynie 
wtedy chaosowi można nadać sens. 
Wszyscy je znamy – to zawierzenie 
Bogu, bycie w prawdzie, czynienie 
dobra, służba życiu, sprawiedli-
wość, piękno, wolność, honor, god-
ność itd., co więcej, wszyscy dekla-
rujemy poparcie dla ich realizacji. 
Problem zaczyna się w sprzecz-
nych lub wykluczających się nie-
raz interpretacjach lub – co gorsza 
– w ich okazjonalnym zawieszaniu, 
kiedy tylko to staje się wygodne czy 
na krótką metę korzystne.

* * *

Ważne jest także, by owo szu-
kanie tego co w górze nie było ilu-
zją, nie prowadziło na manow-
ce. Historia, także najnowsza, 
ta współczesna, pełna jest wy-
mownych przykładów: nazistow-
ski kult rasy jako wartości wyż-
szej i bezmiar zbrodni w jej imie-
niu popełnionych, komunistyczna 
utopia równości i manipulowanej 
sprawiedliwości, budująca na fał-
szu ideologii i cierpieniach wszyst-
kich, którzy jej nie podzielali – to 
dwa najbardziej drastyczne przy-
padki ostatniego stulecia. Nie 
ustają czystki etniczne dokonywa-
ne w imię wartości nacjonalistycz-
nych, znaczące swój nieludzki 
szlak przez Wołyń, Bałkany, Kau-
kaz, by nie przywoływać tragedii 
odleglejszych, terroryzm, zbiera-
jący żniwo w imię najróżniejszych 
projekcji religijnych, politycznych 
czy społecznych. W wymiarze jed-
nostkowym poklask zdobywa per-
misywizm, usprawiedliwiany ja-
koby odkryciem swojej autentycz-
ności. Staje się tak, gdy chwieje się 
porządek wartości, gdy w miejsce 
wartości powszechnie uznanych 
i jednoznacznie rozumianych po-
jawia się ułuda prawdy, pozór do-
bra, wynaturzenie sprawiedliwo-
ści, godność rozumiana opacznie, 
wolność do kresu nadużyta. Kar-
dynał Ratzinger jako biskup Mo-
nachium i Fryzyngi w sposób moż-
liwie najprostszy, zarazem głęboki 
i piękny, zwracał uwagę nie tylko 
swojej owczarni, że warto szukać 
tego, co w górze. Zwraca się też do 
naszej wspólnoty, która na powrót 
przyjęła dewizę „que sursum sunt 
quaerite”.
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Wspomnienie

o śp. dr. Januszu Sztukowskim

2 września 2008 r. odszedł śp. dr Janusz Sztukowski, wielo-
letni pracownik Akademii Ekonomicznej, specjalizujący się 
w tematyce zarządzania nieruchomościami, w szczególności 
gospodarowania zasobami spółdzielni mieszkaniowych.

Dr Janusz Sztukowski od początku swojej kariery zawodowej związany był z na-
szą uczelnią. W 1971 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowi-
cach, następnie w 1976 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na podstawie 
pracy „Model systemu informacyjnego dla celów programowania rozwoju wielkich 
organizacji gospodarczych”. Był pracownikiem Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych, członkiem zespo-
łu regionalistów skupionych wokół prof. zw. dr. hab. Andrzeja Klasika. Po 1989 r. swoje zainteresowania badaw-
cze kierował coraz bardziej w stronę rynku nieruchomości i zarządzania zasobami mieszkaniowymi. Przygotowa-
nie w zakresie zarządzania strategicznego pozwoliło mu aktywnie uczestniczyć w rozwoju działalności zawodowej 
związanej z zarządzaniem nieruchomościami. Dr Janusz Sztukowski był licencjonowanym zarządcą nieruchomości 
(licencja nr 74), członkiem Państwowej Komisji Kwalifi kacyjnej ds. Uprawnień i Licencji Zawodowych, lustratorem 
Krajowej Rady Spółdzielczej, biegłym sądowym w zakresie ekonomiczno-fi nansowym ds. spółdzielczości mieszka-
niowej. Praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania nieruchomościami zdobywał współpracując ze spółdzielniami 
mieszkaniowymi w Tarnowskich Górach, Zabrzu i Gliwicach.

Swym bogatym doświadczeniem dr Janusz Sztukowski dzielił się ze studentami specjalności „Gospodarka miej-
ska i regionalna” oraz „Gospodarowanie nieruchomościami i usługami publicznymi”, prowadził również specjali-
styczne wykłady na studiach podyplomowych. Był lubiany i ceniony przez studentów, o czym świadczy fakt, że 
w trakcie wyboru promotorów prac magisterskich lista z jego nazwiskiem zapełniała się zawsze bardzo szybko do 
ostatniego wolnego miejsca.

Dr Janusz Sztukowski odszedł nagle w trakcie realizacji wielu projektów i mając jeszcze wiele planów na przy-
szłość. W 2007 r. złożył rozprawę habilitacyjną, obecnie przygotowywał podręcznik pt. „Zarządzanie nieruchomo-
ściami mieszkaniowymi”, cały czas pracował też nad udoskonaleniem oferty dydaktycznej w zakresie gospodaro-
wania nieruchomościami. Wraz z jego odejściem utraciliśmy wspaniałego dydaktyka, doświadczonego naukowca, 
a przede wszystkim życzliwego, sympatycznego i po prostu dobrego przyjaciela.

dr Adam Polko

FUNDAMENTALNE WARTOŚCI SPOŁECZNOŚCI 
AKADEMICKIEJ AKADEMII EKONOMICZNEJ 

IMIENIA KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH

Dokument przyjęty uchwałą Senatu z 17 kwietnia 2008 roku

PREAMBUŁA

Akademia Ekonomiczna w Katowicach jest wspólnotą 
akademicką, którą konstytuują zbieżne dla niej war-
tości. Należy je pojmować jako to wszystko, co dla tej 
wspólnoty jest ważne, cenne i co łączy ją w całość. War-

tości te przekładają się i współtworzą nie tylko życie 
zespołowe Uczelni, ale także powinny mieć zasadni-
czy wpływ na postępowanie wszystkich osób tworzą-
cych wspólnotę akademicką, a więc studentów, dokto-
rantów, pracowników naukowo-dydaktycznych i admi-
nistracyjnych. Wartości te powinny być obecne w po-
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stawach, zachowaniach członków wspólnoty akade-
mickiej, w ich wzajemnych relacjach na Uczelni, jak 
i wobec wszystkich, którzy wchodzą w przestrzeń na-
szej społeczności akademickiej. Wartości i wynikające 
z tego postawy zostały opisane w poniższym kodeksie 
etycznym, którego przestrzeganie obliguje wszystkich 
członków wspólnoty akademickiej Akademii Ekono-
micznej w Katowicach. Przyjmując i realizując wska-
zane wartości każdy członek społeczności Akademii, po-
przez aktualizację standardów etycznych, przyczynia 
się do budowania ładu moralnego i społecznego na na-
szej Uczelni. Realizując zaś wspólne dobro przyczynia 
się zarazem do budowy odpowiedniego jej wizerunku.

KONSTYTUTYWNE WARTOŚCI 
SPOŁECZNOŚCI 

AKADEMII EKONOMICZNEJ

OSOBA: jest podstawowym fundamentem wszelkich 
wartości i zasad. Objawia się jako rzeczywistość nie-
powtarzalna i nieredukowalna do żadnych stanów czy 
procesów cząstkowych. Z tego też względu człowiek 
jako osoba powinien być postrzegany w sposób inte-
gralny, tj. całościowy. Jest fundamentalnym podmio-
tem w świecie przedmiotów. Dlatego człowiek jako oso-
ba staje się punktem odniesienia wszelkiego działania 
i postaw, które w nim znajdują swe uzasadnienie. Oso-
ba to moralna podstawa wszelkiego działania. Dlatego 
to na niej i względem niej centralizują się wszelkie dą-
żenia we wspólnocie Akademii Ekonomicznej.

GODNOŚĆ: jest najbardziej charakterystyczną cechą 
objawiającą osobę. To właśnie dzięki własnej, wrodzo-
nej i niezbywalnej godności człowiek jako osoba jest 
wartością nadrzędną, względem której powinny być 
odnoszone wszelkie zjawiska społeczne, gospodarcze, 
polityczne, kulturowe czy cywilizacyjne. Stąd jedynym 
sposobem odniesienia się do człowieka jest bezwarun-
kowa afi rmacja godności każdej osoby. Stanowi ona 
także o równości osób względem siebie. Objawia się 
to we wszystkich relacjach interpersonalnych, zarów-
no w wewnętrznych, jak i zewnętrznych kontaktach 
w środowisku Akademii Ekonomicznej.

PRAWDA: stanowi zarazem wartość samą w sobie, jak 
i wartość leżącą u podstaw wszelkich aktów poznaw-
czych. Służba prawdzie jest podstawowym obowiąz-
kiem każdego człowieka, a zatem i pracownika Akade-
mii Ekonomicznej, w szczególności zaś naukowca czy 
nauczyciela akademickiego – wychowawcy. W istotnej 
mierze do poszukiwania i odkrywania prawdy zobligo-
wany jest także w indywidualny sposób każdy student. 
Stosunek do prawdy staje się przez to jedyną dokładną 
miarą wszystkich dociekań badawczych, prac i przed-
sięwzięć naukowych na Akademii Ekonomicznej oraz 
procesów edukacyjnych, a także innych działań pra-
cowniczych. Prawda stanowi ostatecznie fundament 
wszelkich podejmowanych przedsięwzięć człowieka. 
Obrona prawdy jest w związku z tym obroną własnego 
człowieczeństwa przed próbą uzależnienia się od róż-
nego rodzaju ambicji, mód, sukcesów czy też władzy 
bądź różnego rodzaju sił nacisku.

WOLNOŚĆ: ta konstytutywna cecha ludzkiej egzysten-
cji jest niezmiernie istotna we wszelkiego rodzaju dzia-
łaniach człowieka, zwłaszcza we wszelkich pracach na-
ukowo-dydaktycznych. Podmiotowa wolność uczonego 
jest niezbędna w celu postępowania według swego ro-
zumu, doświadczenia i sumienia, a także uniezależnie-
nia się od wszelakich czynników zewnętrznych mogą-
cych wywierać wpływ tak na zasadność, jak i efektyw-
ność prowadzonej pracy – a więc także na próby mani-
pulowania prawdą. Bez wolności nie sposób należycie 
nauczać i wychowywać kolejne pokolenia studentów. 
Wolność stanowi obszar kształtowania swej tożsamości 
przez całą społeczność Akademii Ekonomicznej, jedno-
cześnie jest także dla niej zadaniem realizowanym wy-
łącznie w perspektywie odpowiedzialności za nią. War-
tość ta jest ponadto szansą dla całej nauki, która tyl-
ko w przestrzeni swobody badań, dyskusji i poglądów 
przynosi korzystne dla człowieka rezultaty.

WSPÓLNOTA: nie można zapominać, iż od począt-
ku kategoria ta leżała u podstaw każdego środowiska 
akademickiego. Wynikała ona nie tylko z autonomii 
tej zbiorowości, ale także ze świadomości dążenia do 
wspólnego celu, jakim jest próba poznawczej obiekty-
wizacji prawdy o rzeczywistości otaczającej człowieka 
oraz jego samego. Wspólnota zatem powinna objawiać 
się w należytych, przepojonych wzajemnym szacun-
kiem relacjach zarówno pomiędzy wszystkimi współ-
pracownikami, jak i studentami środowiska Akade-
mii Ekonomicznej. Wpływa ona także w istotny sposób 
na właściwą relację pomiędzy studentem a mistrzem 
na Akademii Ekonomicznej. Opiera się ona przede 
wszystkim na uczciwości postaw studenta, poważaniu 
i poszanowaniu swego mistrza, on zaś sam powinien 
dawać dobry przykład zarówno w życiu osobistym, jak 
i naukowym oraz być życzliwym i otwartym na proble-
my studentów.

PRACOWITOŚĆ: w sposób naturalny wpisana jest 
w egzystencję człowieka. Wyraża się w typowo ludz-
kiej aktywności działania. Objawia się w trudzie oraz 
w radości z efektów związanych z owym działaniem. 
W środowisku Akademii Ekonomicznej cecha ta uwi-
dacznia się osobistym zaangażowaniem, a także głę-
boką odpowiedzialnością za treści tworzonej nauki, 
jak i sposoby jej dalszego przekazywania. Chociaż 
w bezpośrednim efekcie korzyści z takiego postępowa-
nia osiąga jego twórca, to jednak należy pamiętać, że 
w dalszej perspektywie postawa taka sprzyja pożytko-
wi i rozwojowi szerokiej grupy osób współuczestniczą-
cych w owocach realizowanej pracy w Akademii Eko-
nomicznej.

RZETELNOŚĆ I UCZCIWOŚĆ: obydwie cechy powin-
ny objawiać się w złożonej pracy naukowo-dydaktycz-
nej wszystkich reprezentantów środowiska Akademii 
Ekonomicznej. Kierowanie się tymi wartościami spra-
wia, iż praca, jak i jej efekty będą naznaczone solidno-
ścią i wiarygodnością działań. Ponadto, będą one wy-
nikały i koncentrowały się zarazem na poszukiwaniu 
prawdy, a poprzez to nauka będzie tworzona na funda-
mentalnych zasadach moralności i logiki.

ETOS PRACY: wiąże się nie tylko z sumiennym re-
alizowaniem swych obowiązków, ale także z należy-
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tym kształtowaniem relacji pracowniczych w Akade-
mii Ekonomicznej. Szczególną rolę odgrywają tu mo-
ralne przymioty działania zwane cnotami, które są 
nabytymi w sposób trwały zdolnościami do realiza-
cji konkretnego dobra moralnego. Wśród nich donio-
słą rolę odgrywają: roztropność w podejmowaniu decy-
zji co do realizacji różnego rodzaju zadań, sprawiedli-
wość w oddaniu każdemu tego, co mu się słusznie nale-
ży, zwłaszcza w relacjach wspólnotowych, cierpliwość 
i nadzieja w oczekiwaniu na pozytywne przemiany 
w dokonywanym procesie wychowawczym, ale także 
w oczekiwaniu na owoce realizowanej pracy zawodo-
wej, wyrozumiałość w wysiłku zrozumienia oraz indy-
widualnej oceny postępowania innych osób, zrozumia-
łość w umiejętnym i jasnym wyrażaniu swego stano-
wiska oraz szacunek wyrażający się we wszelkich re-
lacjach międzyosobowych, a zwłaszcza w poważaniu 
osób posiadających autorytet.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA: objawia się na-
mysłem i podjęciem takiej postawy działania, w której 
zostają wzięte pod uwagę nie tylko własne interesy, ale 
także działania i dobra pozostałych osób czy wspólnot 
społecznych. Działania takie wiążą się między innymi 
z postawą zdrowej konkurencji, pomnażaniem wspólnego 
dobra oraz współdziałaniem w realizacji tychże postaw.

PATRIOTYZM: powinien wyrażać się w kształtowa-
niu wierności ojczyźnie, a także dziedzictwu i tożsamo-
ści narodowej. Ogromną rolę odgrywa w tym wypad-
ku kultura narodowa, której poznawanie i kreowanie 
w pozytywny sposób przyczynia się do kształtowania 
bogactwa osobowego każdego Polaka. Patriotyzm ma 
także wymiar lokalny – szczególnie podkreślany na 
Akademii Ekonomicznej – związany z umiłowaniem 
tzw. małej ojczyzny (ojcowizny), którą się czci i służy 
się jej swą pracą dla pomnażania wspólnego dobra.

W niedzielę 13 lipca 2008 roku zginął w wypad-
ku samochodowym prof. Bronisław Geremek, wy-
bitny mąż stanu, europoseł, kiedyś wybitny dzia-
łacz opozycji demokratycznej. Właśnie w tej roli 
– jeden jedyny raz – zagościł w murach Akademii 
w końcu 1980 roku. Nie zachował się żaden doku-
mentacyjny ślad tego wydarzenia. Kronika związ-
kowa okazuje się zbiorem notatek i wycinków peł-
nych luk. Nie tylko o tym, ale także innych zdarze-
niach nie ma wzmianki. Nawet nie sposób usta-
lić dnia, w  którym spotkanie się odbyło. Powinna 
być fotografi a, ale któż miał wtedy głowę do zdjęć, 
z wyjątkiem pracowników aparatu bezpieczeństwa 
pewnikiem z ukradka pstrykających, co trzeba i nie 
trzeba. Wraz z prof. Józefem Kolonko zawierzamy 
złudnej pamięci i, z racją towarzyszącą subiektyw-
nemu widzeniu świata, lokujemy prelekcję na prze-
łom listopada i grudnia owego wypełnionego na-
dzieją i entuzjazmem niezapomnianego dla kilku 
pokoleń roku.

Było to wielkie i mocne wydarzenie. Aula maior, 
jeszcze w starym wystroju, wypełniona po brzegi, 
choć nie uświadczyło się tam przedstawiciela władz. 
Przyszły tłumy młodzieży i prawdopodobnie osób 
z zewnątrz, raczej mało było pracowników. Słonecz-
ne promienie niemal poziomo zaglądały do środka, 
godziny dopołudniowe, duszno i gorąco, choć media 
straszyły brakiem węgla i nieuchronnymi wyłącze-
niami energii wskutek groźby braku opału. Zapa-
dła cisza, gdy mikrofon znalazł się w rękach gościa. 

Z narastającą uwagą wsłuchiwałem się, jak zresztą 
wszyscy, w podawany nieznanym wcześniej niemal 
nikomu aksamitnym głosem prelegenta program 
działania i czyhające zagrożenia, przekazywane 
w formie porywającej, a zarazem przekonującej. 
Nie pamiętam dokładnych zwrotów, których uży-
wał, bardziej pozostał w pamięci nastrój tego spo-
tkania, podniosły, jakby dotykający świętej sprawy. 
Zachował się także w pamięci ubiór gościa, gruby 
wełniany golf, marynarka z naszytymi na rękawach 
nałokietnikami i nieodłączna fajka, którą zaraz po 
opuszczeniu auli, jeszcze na schodkach zapalił. Wy-
chodził szybko, śpiesząc się prawdopodobnie na ko-
lejne spotkanie. Pozostawił wrażenie jakby dosłow-
nego zetknięcia się z Platońską ideą odpowiedzial-
ności, rzecz rzadka w polityce. Ważone słowa, wiara 
w ich treść, siła argumentów, odwaga w zakreślo-
nych programem granicach, nic ponad, co mogłoby 
stwarzać niepotrzebne ryzyko, stać się powodem do 
niepotrzebnej konfrontacji. Wszak władza wtedy 
tylko na to czekała. Był politycznym realistą. Mie-
rzył zamiary na siły, ale czynił to z niebywałą klasą. 
Długo nie można było wyzwolić się z czaru tego spo-
tkania. Bronisław Geremek, doktor, któremu wła-
dze nie chciały zatwierdzić docentury, choć wymia-
rem osobowości przerastał je o lata świetlne. Przez 
dwie godziny przebywał w murach naszej Uczelni. 
Dwie godziny jej niezwyczajnego uhonorowania.

dr Alojzy Czech

Prof. Bronisław Geremek 

(1932-2008)
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Dr Artur Ochojski

W poszukiwaniu produktów 
naukowych, edukacyjnych 

i eksperckich 
Akademii Ekonomicznej 

Nie tak dawno, korzystając z doświadczeń pro-
jektu E-teams, dzieliłem się w „AE Forum” refl ek-
sją, że dobry dialog i działania uruchamiane dzięki 
niemu są potrzebne różnym podmiotom regionu. Pi-
sząc „dobry dialog – w miastach i regionie, pomię-
dzy politykami i biznesem […] nie wystarczy, by po-
jawiła się oferta wspierania fi rm w regionie” sugero-
wałem, że warto stawiać na liderów przedsięwzięć, 
projektów czy po prostu lu-
dzi aktywnych, ludzi z ini-
cjatywą. Nie samym dia-
logiem bowiem tworzy się 
zmiany, ale „potrzebne są 
jeszcze osoby, które znajdą 
czas i pasję oraz poświęcą 
się realizacji działań, któ-
re współkreują”. Politycy i biznes na Śląsku coraz 
lepiej rozumieją to i współdziałają łamiąc stereoty-
py tworzenia „układów” i załatwiania partykular-
nych interesów. W miastach pojawia się wiele no-
wych przedsięwzięć dzięki 
zbliżeniu świata biznesu 
i polityki poprzez animato-
rów lokalnych działań, spo-
łecznych przedsiębiorców 
czy po prostu ludzi z pa-
sją. Mamy przykłady uda-
nych dużych projektów – 
rewitalizacji przestrzeni miejskich (np. starówka 
w Bielsku, rynek w Rybniku) i mniejszych dzia-
łań obejmujących pojedyncze wydarzenia w prze-
strzeniach publicznych (np. jarmark na Dyrekcyj-
nej i Staromiejskiej). Obserwujemy powstawanie 
dużych inicjatyw stricte biznesowych (np. Techno-
park Gliwice).

W Akademii jest wiele indywidualności i ze-
społów – osób, które poprzez swoje prace pomagają 

w osiąganiu sukcesu fi rmom i instytucjom w regio-
nie. Jako osoby mamy do zaoferowania dużo, choć 
jako Akademia jesteśmy mniej znani. Słowa te nie 
są krytyką adresowaną do władz Uczelni, a raczej 
sygnałem, że Akademię Ekonomiczną stać na ofe-
rowanie jeszcze bardziej konkretnych, precyzyj-
nych i rozpoznawalnych produktów edukacyjnych, 
naukowych i eksperckich.

Warto postawić pyta-
nie, czy wobec konkretnych 
efektów współpracy róż-
nych podmiotów na rzecz 
rozwijania regionu powin-
niśmy oraz czy potrafi my 
uczyć się na dobrych przy-
kładach (ale też porażkach) 

jako Akademia, jako środowisko naukowe? Czy po-
trafi my dostrzec, jak bardzo Akademia Ekonomicz-
na jest blisko, a jednocześnie daleko od regionu?

Sprowokowani prezen-
tacją wyzwań wobec poli-
tyki naukowej Akademii 
Ekonomicznej, a na pewno 
zainspirowani dobrym dia-
logiem z władzami Uczelni, 
uczestnicy tegorocznej edy-
cji Asystenckich Warszta-

tów Pedagogicznych podjęli inicjatywę opracowania 
rekomendacji do polityki naukowej naszej Uczelni. 
Prace, które wspólnymi siłami prowadziliśmy przez 
pół roku doprowadziły do przygotowania konkret-
nego opracowania.

AWP było świetnym „wehikułem”, w ramach 
którego młodzi ludzie mieli okazję spotykać się i ko-
rzystając z poparcia jego wykładowców tworzyć coś, 
co nas pasjonowało.
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Warto zwrócić uwagę, że nie sam 
dokument – nie umniejszając jego roli 
– czy też fi nalna prezentacja mają dla 
nas znaczenie, ale proces jego powsta-
wania i fantastyczne zaangażowanie 
ponad dwudziestu młodych doktoran-
tów i pracowników Akademii. Wiele 
doświadczeń grupy wynikało z prac 
praktycznych realizowanych ze środowiskami biz-
nesowymi oraz społecznymi województwa śląskie-
go i to dzięki tym informacjom oraz ich wpisaniu 
w kontekst Uczelni nasze zaangażowanie miało 
charakter rzeczywisty, a nie ćwiczeniowy. W ten 
sposób prace te wpisują się metodycznie w nowocze-
sne koncepcje uczenia się tzw. action learning (por. 
P. Senge, J.A. Raelin, R. Revans).

Mimo że spotkania traktowaliśmy jako dobrą 
zabawę, nasze zaangażowanie w kolejno defi niowa-
ne cele, kierunki i instrumenty polityki naukowej 
AE było wyraźnym znakiem, że grupa młodych lu-
dzi potrafi  być profesjonalna i pokazywać swoją pa-
sją zawodową, że ma ogromne kompetencje i umie-
jętności.

Doktoranci, asystenci oraz doktorzy pokaza-
li przede wszystkim jak pracować w zespołach, jak 
angażować się na rzecz Akademii i dobrze się bawić. 
Jest wiele tematów naukowych, które łączą nas po-
nad katedrami czy wydziałami, a zajmując się poli-
tyką naukową Akademii uznaliśmy, że nie jest ona 
jedynie polityką koncentrującą się „wokół” nauki, 
ale jest polityką tworzenia „przestrzeni”: nieformal-
nych spotkań, wymiany poglądów, żywej dyskusji, 
nowoczesnych przestrzeni wspólnej realizacji prac 
projektowych. Warsztaty były właśnie taką prze-
strzenią, gdzie uczyliśmy się od siebie nowych spoj-
rzeń, podejść, metod, ale także ciekawości innych 
dyscyplin i świata.

Uczyliśmy się tworzenia wspólnego „miejsca”, 
choć było ono raczej „przestrzenią dobrych relacji” 
niż przestrzenią w rozumieniu pomieszczenia. Dzię-
ki temu mogliśmy się zastanawiać wspólnie, w jaki 
konkretny sposób można integrować środowisko 
akademickie Uczelni na rzecz nowej jakości prac 
naukowo-badawczych. Pracowaliśmy także nad 

tym, w jaki kon-
kretny sposób 
można rozwijać 
aktywną naukę 
na rzecz sekto-
ra biznesu, po-
lityki i organi-
zacji społecz-
nych. Przygoto-
waliśmy propo-
zycję obejmu-
jącą jedenaście 
kompleksowych 
instrumentów 
szczegółowo opi-
sanych z my-
ślą o realizowa-
niu przyjętych 
przez nas ce-
lów i kierunków 
działania Aka-
demii (rys. 1).

Rys. 1. Propozycje celów i kierunków polityki naukowej 
Akademii Ekonomicznej

Powstałe opracowanie liczy ponad 30 stron, dla-
tego trudno opisywać je tutaj w całości. Jest ono 
spójnym zbiorem celów, kierunków i instrumentów. 
W szczególności jednak warto wskazać na stworzo-
ny portfel instrumentów, który operacyjnie porząd-
kuje rozwinięte pomysły, jak uruchomić i dobrze 
wdrażać niezbędne, zdaniem grupy, przedsięwzię-
cia. Portfel ten tworzą cztery grupy instrumentów 
defi niowane ze względu na ich stopień wdrażalności 
i kosztowności (rys. 2).
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Rys. 2. Portfel instrumentów polityki naukowej AE – wstęp-
na identyfi kacja

Instrumenty grupy A charakteryzują się niski-
mi kosztami ich realizacji oraz szybką ścieżką moż-
liwego wdrożenia. Są one najprostsze do zrealizo-
wania ze względu na brak poważniejszych barier do 
pokonania. Należą do nich:
– sprawnie działający system komunikacji, który 

pozwoli na stałe przekazywanie pracownikom 
AE kompleksowej informacji: wewnątrzuczel-
niany biuletyn informacyjny,

– system czasu mentorskiego liderów w priory-
tetowych dyscyplinach 
naukowych dla młodych 
naukowców,

– konwersatoria meto-
dyczne dla młodych na-
ukowców.

Instrumenty grupy B cechują się niskimi kosz-
tami, ale ich realizacja podlega ograniczeniom wy-
nikającym, przykładowo, ze specyfi ki kultury or-
ganizacyjnej Akademii, określonych wyzwań tech-
nicznych czy możliwości systemowych itd. Przed in-
westycjami konieczna jest dodatkowa, pogłębiona 
analizy takich wyzwań. Należą do nich:
– granty na prace analityczne lub koncepcyjno-

-wdrożeniowe (typu I: skierowane na doskona-
łość wewnętrzną i typu II: skierowane na dosko-
nałość zewnętrzną),

– stałe forum integracji środowisk biznesu, polity-
ki i nauki: „Biznesforum dla regionu”.

Instrumenty grupy C odznaczają się wysokimi 
kosztami, ale ich wdrożenie jest stosunkowo pro-
ste i nie podlega większym ograniczeniom. Są to 
instrumenty, które mogą wymagać poszukiwania 
środków fi nansowych. Należą do nich:

– interdyscyplinarny foresight, jako źródło pozy-
skiwania informacji dla rozwoju Uczelni oraz 
bezpośredniego kontaktu Akademii ze środowi-
skami biznesowymi i społecznymi w regionie,

– obserwatorium gospodarczo-społeczne na Ślą-
sku,

– „visiting professors” w priorytetowych dziedzi-
nach naukowych i produktach.

Instrumenty grupy D należą do instrumentów 
wysokiego ryzyka, ponieważ są obarczone wysokim 
kosztem i podlegają różnorakim obostrzeniom. In-
strumenty te są nadzwyczaj pożądane, lecz powin-
ny być traktowane ostrożnie. Należą do nich:
– zintegrowany system zarządzania informacją – 

platforma wiedzy – zintegrowany system zarzą-
dzania informacją, oferujący informację i dostęp 
do portfela fl agowych produktów edukacyjnych, 
portfela kluczowych kompetencji, repozytorium 
prac naukowych i magisterskich oraz integrują-
cy informacje o pracownikach i ich działalności 
naukowej i edukacyjnej,

– infrastruktura techniczna do prac zespołowych 
umożliwiająca inicjowanie oraz prowadzenie 
projektów interdyscyplinarnych.

Rekomendacje w zakresie celów, kierunków 
i instrumentów stworzone podczas moderowanych 
prac warsztatowych mają charakter roboczy i w ża-
den sposób nie wyczerpują możliwych do podjęcia 
działań. Można je traktować jako inspirację do po-
szukiwania odpowiedzi na wyzwania wobec polityki 
naszej Alma Mater.

„El camino se hace 
camminando”, jak mówią 
Hiszpanie. W wolnym tłu-
maczeniu oznacza to tyle, 
co „drogę poznaje się idąc” 
lub interpretując te sło-

wa inaczej: „niewiele można osiągnąć, jeżeli się nie 
próbuje”. Ta metafora odwołuje się przede wszyst-
kim do pragmatycznego podejścia łączonego w ży-
ciu i w pracy. Z pewnością można by znaleźć wiele 
innych znamienitych maksym, jak choćby tę T. Ko-
tarbińskiego, który mówił „oby chciało nam się 
chcieć”. Dziękuję tym, dzięki którym chciało nam 
się chcieć.

* W pracach uczestniczyli: Agata Austen, Agnieszka Chę-
cińska-Zaucha, Piotr Gibas, Magdalena Głębocka, Alek-
sandra Grabowska, Michał Jaśniok, Jan Kaczmarzyk, 
Agnieszka Krzaczyńska, Aleksandra Lubicz-Posochow-
ska, Kornelia Olszówka, Mirosław Pacut, Michał Piłat, 
Katarzyna Sawicz, Zbigniew Spyra, Tomasz Staś, Artur 
Szczotka, Tomasz Szkutnik, Artur Świerczek, Małgorzata 
Twardzik, Tomasz Węgrzyn, Izabela Wilk, Bogna Zacny 
oraz ks. dr Grzegorz Polok i mgr Katarzyna Kasperek. Za-
łożenia i animacja prac: Artur Ochojski.

WDRAŻALNOŚĆ 
(czas możliwego 

wdrożenia) 
szybko GRUPA A

Instrumenty 1,7,8

GRUPA C

Instrumenty 9,10,11

wolno

GRUPA B

Instrumenty 2,3,4

GRUPA D

Instrumenty 5,6

niska

KOSZTOWNOŚĆ 
(nakłady niezbędne 

do poniesienia) 
wysoka
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Udany start w PO KL

Projekt przygotowany przez zespół kierowany przez prof. Jana Wojtyłę oraz Biuro Programów 
i Współpracy Międzynarodowej InterRel uzyskał finansowanie na kwotę 11 mln złotych w konkursie 
ogłoszonym przez MNiSW w ramach działania 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. O finansowanie rywalizowało 216 projektów z polskich szkół 
wyższych. Opracowany projekt – zatytułowany „Opracowanie i wdrożenie spójnych działań rozwojo-
wych promujących przemiany w celu zapewnienia wyższych standardów edukacyjnych” – po ocenie 
ekspertów otrzymał 3 pozycję na ogólnopolskiej liście rankingowej i został zakwalifikowany do finan-
sowania.

Patronat ministra rozwoju regionalnego nad zajęciami w Akademii

Pilotażowy cykl warsztatów z zakresu europejskiej współpracy terytorialnej dla studentów Aka-
demii Ekonomicznej realizowany przy Katedrze Badań Strategicznych i Regionalnych, we współpra-
cy z osobami zarządzającymi programami współpracy terytorialnej, został objęty patronatem ministra 
rozwoju regionalnego. Na warsztaty złożą się prace studialne studentów oparte na rzeczywistych apli-
kacjach konkursowych programów EWT oraz spotkania merytoryczne z pracownikami ministerstwa, 
ekspertami zarządzającymi programami oraz beneficjentami projektów europejskich. Liderem przed-
sięwzięcia jest dr Artur Ochojski.

Jaskółka Rynku Pracy dla projektu ACK

Projekt „Odziedzicz pracę”, realizowany przez Akademickie Centrum Kariery Akademii Ekono-
micznej w ramach IW EQUAL, został doceniony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz „Fun-
dusz Współpracy”, pełniący rolę Krajowej Struktury Wsparcia EQUAL. Projektowi przyznano wyróż-
nienie „Jaskółki Rynku Pracy” w dziedzinie „Budowanie kapitału społecznego” dla najbardziej per-
spektywicznych innowacji społecznych na rynkach pracy.

Laureat Konkursu Kredyt Banku SA i TUiR Warta SA

W X edycji Konkursu Kredyt Banku SA i TUiR Warta SA na najlepsze prace magisterskie 
i doktorskie z dziedziny ubezpieczeń, bankowości i bancassurance pracownik Katedry Finan-
sów dr Piotr Kania zdobył główną nagrodę w kategorii prac doktorskich z dziedziny ubezpie-
czeń za pracę „Ubezpieczenia na życie w aspekcie optymalizacji ochrony przed skutkami ryzy-
ka osobowego”, napisaną pod kierunkiem prof. Krystyny Znanieckiej.

Wieści „z Olimpiady”

Od 1 września 2008 roku sekretarzem Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 
w Katowicach została dr Joanna Czech-Rogosz z Katedry Ekonomii. W roku szkolnym 2008/2009 
XXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej zostanie przeprowadzona pod hasłem „Środowisko natural-
ne w procesie gospodarowania”. Patronat honorowy nad XXII Olimpiadą objął minister środowiska 
prof. Maciej Nowicki.
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15-16 maja 2008 roku odbyła 
się międzynarodowa konferencja 
zatytułowana „Rady ekonomicz-
ne i społeczne w krajach Unii Eu-
ropejskiej jako instytucje dialogu 
obywatelskiego”, zorganizowana 
przez Centrum Badań i Studiów 
Europejskich i Katedrę Prawa, 
przy fi nansowym wsparciu Komi-
tetu Ekonomicznego i Społecznego 
Unii Europejskiej oraz Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej.

Celem konferencji było przede 
wszystkim:
– przeprowadzenie dyskusji na 

temat społeczeństwa obywa-
telskiego w krajach Unii Euro-
pejskiej,

– przedstawienie roli Międzyna-
rodowego Stowarzyszenia Rad 

Ekonomicznych i Społecznych 
oraz Instytucji Podobnych 
(AICESIS) i Europejskiego Ko-
mitetu Ekonomicznego i Spo-
łecznego (EESC) w rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego,

– omówienie doświadczeń rad 
ekonomicznych i społecznych 
w wybranych krajach Unii Eu-
ropejskiej w budowaniu społe-
czeństwa obywatelskiego oraz 
wyzwań i perspektyw ich dal-
szego działania.

Obrady otworzyła prorektor 
Akademii Ekonomicznej w Kato-
wicach, prof. Krystyna Lisiecka. 
Pierwszy dzień był poświęcony 
określeniu roli i diagnozie społe-
czeństwa obywatelskiego w kra-

Rady ekonomiczne i społeczne w krajach Unii Europejskiej 
jako instytucje dialogu obywatelskiego 
– konferencja międzynarodowa

Sylwia Szałwińska
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jach Unii Europejskiej. W pierw-
szym panelu dyskusyjnym, które-
mu przewodniczył prof. Michał Se-
weryński, wzięli udział: ks. Adam 
Boniecki – redaktor naczelny „Ty-
godnika Powszechnego”, Piotr 
Frączak z Zarządu Ogólnopolskiej 
Federacji Organizacji Pozarządo-
wych, Andrzej Poręba – zastępca 
wójta gminy Grybów, Andrzej Wie-
lowieyski – b. wicemarszałek Se-
natu RP oraz Stefan Wilkanowicz 
– przewodniczący Fundacji Kultu-
ry Chrześcijańskiej „Znak”, wice-
przewodniczący Polskiego Komi-
tetu ds. UNESCO. Paneliści pod-
czas swych wystąpień i późniejszej 
dyskusji zwracali szczególną uwa-
gę na ogromne znaczenie udziału 
obywateli w życiu publicznym. Ks. 
Adam Boniecki przedstawił rolę 
kościoła katolickiego w budowa-

niu społeczeństwa obywatelskie-
go. Uznał on, że rolą kościoła jest 
budzenie w ludziach świadomości 
własnej godności. Człowiek na tej 
podstawie sam może poprowadzić 
dalszą pracę tworzenia społeczeń-
stwa obywatelskiego. W prakty-
ce działania Kościoła katolickie-
go w Polsce widać występowanie 
pewnej nieufności wobec rzeczy 
nowych, wobec kultury Zachodu, 
Unii Europejskiej, co nie sprzyja 
budowaniu społeczeństwa obywa-
telskiego w naszym kraju. Piotr 
Frączak natomiast przedstawił 
diagnozę stanu społeczeństwa oby-
watelskiego w Polsce z perspekty-
wy organizacji pozarządowych. 
Mówił on między innymi o war-
tościach społeczeństwa obywatel-

skiego, o jego strukturze, wpływie 
na życie publiczne oraz o jego oto-
czeniu. Podkreślił, że istnieje pro-

blem wartości w polskim społe-
czeństwie obywatelskim. Po 1989 

roku, kiedy w sposób swobodny 
można się było organizować, zbyt 
wiele uwagi poświęcono kwestii 
„jak” się organizować, zapomina-
jąc równocześnie „po co” się orga-
nizować. Teraz wielkim wyzwa-
niem społeczeństwa obywatelskie-
go, a tym samym również organi-
zacji pozarządowych, jest odbudo-
wanie wartości. Podczas tego pa-
nelu wskazano również na ogrom-
ną rolę władz samorządowych 
w tworzeniu i wspieraniu inicja-
tyw społecznych na poziomie lo-
kalnym, czego świetnym przykła-
dem są działania przedstawione 
przez Andrzeja Porębę, zastępcę 
wójta gminy Grybów z wojewódz-
twa małopolskiego. Andrzej Wie-
lowieyski zwrócił uwagę, że pro-
blemem współczesnej demokracji 
obywatelskiej jest wiedza o zrze-
szaniu się, czyli sprawność, umie-
jętność i skłonność do zrzesza-
nia się. W Polsce i innych krajach 
postkomunistycznych wskaźnik 
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„uspołecznienia” jest 20-30-krot-
nie niższy niż w krajach Euro-
py Zachodniej, na co ma wpływ 
przede wszystkim nasza trudna 
i bolesna historia. Kontynuując 
ten wątek Stefan Wilkanowicz 
wskazał po pierwsze, „szlacheckie 
warcholstwo i sobiepaństwo połą-
czone z poddaństwem chłopów”, 
a po drugie, wpływ ustroju komu-
nistycznego, w którym, zdaniem 
redaktora Wilkanowicza, domino-
wała wyuczona bierność i nieuf-
ność oraz „obrzydzanie” pracy spo-
łecznej. Ponadto, przedstawił rolę 
mediów w budowaniu społeczeń-
stwa obywatelskiego.

W drugim panelu dyskusyj-
nym, któremu przewodniczył Ste-
fan Wilkanowicz, wystąpili Pa-
trick Venturini – Sekretarz Ge-
neralny Komitetu Ekonomicznego 
i Społecznego Unii Europejskiej 
oraz Bertrand Durufl é – Sekre-
tarz Generalny Światowego Sto-
warzyszenia Rad Ekonomicznych 
i Społecznych oraz Instytucji Po-
dobnych. Obydwaj referenci sku-
pili się na omówieniu roli repre-
zentowanych przez nich instytu-
cji w kształtowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego w Europie. Wska-
zali między innymi na fakt, że zor-
ganizowane społeczeństwo oby-
watelskie w dzisiejszej dobie peł-
ni przede wszystkim rolę doradczą 
i konsultacyjną dla organów wła-
dzy politycznej i publicznej. Real-
ny wpływ na decyzje władz zależy 
od jakości zorganizowania się in-
stytucji społeczeństwa obywatel-
skiego, dlatego ważne jest, aby re-

prezentatywność różnych grup in-
teresów jak najlepiej odwzorowy-
wała obraz całego społeczeństwa. 
Do tego potrzebny jest jak naj-
szerszy udział zwykłych obywateli 
w życiu społecznym.

Drugi dzień konferencji był 
okazją do wymiany informacji 
i doświadczeń na temat rad eko-

nomicznych i społecznych Unii 
Europejskiej. W trzecim panelu, 
któremu przewodniczył dr Marek 
Pliszkiewicz, dyrektor Centrum 
Badań i Studiów Europejskich 
AE w Katowicach, wystąpili: Lu-
bomir Baroš – Rada Porozumie-
nia Ekonomicznego i Społecznego 
Czech, Bojidar Danev – Stowarzy-
szenie Przemysłu Bułgarskiego, 
Unia Bułgarskiego Biznesu, Ro-
berto Confalonieri – Europejski 

Komitet Ekonomiczny i Społeczny, 
Bertrand Durufl é – Rada Ekono-
miczna i Społeczna Francji, Algir-
das Kvedaravicius – Konfedera-
cja Związków Zawodowych Litwy, 
dr Jacek Męcina – Polska Konfe-
deracja Pracodawców Prywatnych 
Lewiatan, Uniwersytet Warszaw-
ski, Zygmunt Mierzejewski – wice-
przewodniczący Forum Związków 
Zawodowych, Beatriz Martin Nie-
to – Rada Ekonomiczna i Społecz-
na Hiszpanii, Ilona Perity – Rada 
Ekonomiczna i Społeczna Węgier. 
Przedstawili oni działalność rad 
jako instytucji doradczych w dzie-
dzinie dialogu społecznego i oby-
watelskiego

W czwartym panelu konfe-
rencji, pod przewodnictwem prof. 
Jana Wojtyły – dziekana Wydzia-
łu Finansów i Ubezpieczeń AE 
w Katowicach, dr Marek Plisz-
kiewicz i dr Anna Musiała z UAM 
w Poznaniu przedstawili wnioski 
z projektu badawczego fi nanso-
wanego przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego nt. „Rady 
ekonomiczne i społeczne w kra-

jach Unii Europejskiej jako in-
stytucje dialogu obywatelskiego”, 
który realizowali wspólnie w la-
tach 2006-2008.

Centrum Badań i Studiów Eu-
ropejskich wraz ze Stowarzysze-
niem Intelektualistów Chrześci-
jańskich Confrontations z Paryża 
będzie kontynuowało badania nad 
tematem „Społeczeństwo obywa-
telskie w Europie”.
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18-19 września 2008 roku w Rybniku odbyła 
się ogólnopolska konferencja naukowa Technolo-
gie Wiedzy w Zarządzaniu Publicznym 2008. Jej or-
ganizatorami były Katedra Inżynierii Wiedzy oraz 
Katedra Zarządzania Publicznego Akademii Eko-
nomicznej wraz z Urzędem Miasta Rybnika, fi rmą 
Kamsoft oraz Stowarzyszeniem Innowacji w Sek-
torze Publicznym. Patronat nad konferencją objął 
Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmi-
gielski. Tematykę tegorocznej konferencji stano-
wiły następujące zagadnienia: zarządzanie wiedzą 
w organizacjach, technologie zarządzania wiedzą, 
zarządzanie ochroną zdrowia oraz administracją 
publiczną, wykorzystanie technologii informatycz-
nych w zarządzaniu publicznym, informatyzacja 
sektora publicznego, modelowanie procesów w za-
rządzaniu publicznym, e-learning w organizacjach 
publicznych.

Gościem honorowym konferencji był rektor, 
prof. Jan Pyka. Uczestników konferencji przywitali 
prof. Jerzy Gołuchowski, prof. Aldona Frączkiewi-
cz-Wronka, dyrektor Śląskiego OW NFZ Zygmunt 
Klosa, a także główny specjalista Wydziału Infor-
matyki Adam Gołyszny, reprezentujący prezyden-
ta Miasta Rybnika. W konferencji wzięło udział 
72 naukowców i praktyków, którzy wygłosili 37 re-
feratów.

Podczas pierwszego dnia konferencji, który od-
był się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym 
„Stodoły”, obok tradycyjnych sesji plenarnych zor-
ganizowany został panel dyskusyjny. Wystąpienie 
rozpoczynające pierwszą sesję plenarną, zaprezen-
towane przez dr Zygmunta Klosę, poświęcone było 
wykorzystaniu informacji w procesie podejmowania 
strategicznych decyzji w sektorze ochrony zdrowia 

Dr Bogna ZacnyD

TECHNOLOGIE WIEDZY 
W ZARZĄDZANIU 
PUBLICZNYM
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na poziomie regionu. Następnie prof. Witold Chmie-
larz przedstawił metodyki oceny serwisów interne-
towych Urzędów Miejskich. Pierwszą sesję plenar-
ną zakończył prof. Robert Tomanek podejmując te-
mat integracji jako czynnika zastosowań rozwiązań 
telematycznych w transporcie miejskim. Drugą se-
sję rozpoczął referat przygotowany przez prof. Ka-
zimierza Rycia oraz doc. dr Zofi ę Skrzypczak trak-
tujący o fi nansowaniu publicznym i prywatnym 
w ochronie zdrowia w krajach europejskich. Kolej-
ną poruszoną kwestią była ochrona informacji w or-
ganizacji chaotycznej zaprezentowana przez prof. 
Mirosława Kwiecińskiego. Wystąpienia przyjmowa-
ne były z zainteresowaniem przez słuchaczy, czego 
wyrazem były rzeczowe i ciekawe dyskusje. Po za-
kończeniu obrad wiele dyskusji znalazło swoją kon-
tynuację w towarzyskiej atmosferze.

Kluczowym punktem pierwszego dnia obrad 
był panel ekspertów pt. „Uwarunkowania rozwo-
ju zastosowań nowych technologii informatycznych 
w sektorze publicznym”; moderatorem dyskusji był 
prof. Jerzy Gołuchowski. W panelu wzięli udział 
zarówno praktycy z instytucji sektora publicznego 
i prywatnego, jak i przedstawiciele środowisk na-
ukowych:

– prof. Andrzej Bytniewski, Uniwersytet Ekono-
miczny we Wrocławiu,

– prof. Witold Chmielarz, Uniwersytet Warszaw-
ski,

– Michał Ekkert, dyrektor Szpitala Miejskiego 
w Piekarach Śląskich, ZOZ-u Knurów oraz Za-
kładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach,

– prof. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Akademia 
Ekonomiczna w Katowicach,

– Adam Gołyszny, główny specjalista Wydziału 
Informatyki Urzędu Miasta Rybnika,

– Janusz Jasłowski, dyrektor ABG S.A. oraz za-
łożyciel Stowarzyszenia Innowacji w Sektorze 
Publicznym,

– Krzysztof Kielan, lekarz w North East Lincoln-
shire Care Trust Plus NHS, UK,

– prof. Mirosław Kwieciński, Krakowska Szkoła 
Wyższa im. A. Frycza Modrzewskiego,

– Jacek Michalak, dr n. med. Uniwersytet Me-
dyczny w Łodzi,

– Mariusz Rechul, wiceprezes Południowego Kon-
cernu Energetycznego, b. wiceprezydent Ja-
worzna.

W trakcie panelu eksperci przedstawiali swo-
je poglądy poparte doświadczeniem, wskazując 
na problemy efektywnej informatyzacji sektora 
publicznego na poziomie państwowym, regional-
nym oraz lokalnym. Wśród najważniejszych barier 
wskazano między innymi brak długoterminowej, 
spójnej i precyzyjnej strategii informatyzacji admi-
nistracji publicznej oraz systemu ochrony zdrowia. 
Eksperci uczestniczący w panelu zwrócili uwagę na 
konieczność interdyscyplinarnego kształcenia pra-
cowników instytucji publicznych. Po zakończeniu 
panelu ekspertów można było zaobserwować chęć 
dyskusji, a także chęć nawiązania współpracy po-
między przedstawicielami środowisk uczestniczą-
cych w panelu.

Obrady w pierwszym dniu konferencji zakoń-
czyła trzecia sesja plenarna rozpoczęta prezenta-
cją raportu z badań dr. inż. Krzysztofa Leji oraz 

i i gi N t i f Wit ld Ch i
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mgr. Krzysztofa Szymańskiego, dotyczących dosko-
nalenia przepływu wiedzy w organizacji publicznej 
na przykładzie Urzędu Miasta Lęborka. Następnie 
dr Magdalena Czerwińska przedstawiła doświad-
czenia polskie wykorzystania technologii informa-

cyjno-komunikacyjnych w sektorze zdrowia na tle 
krajów członkowskich UE. Trzeci referat dotyczą-
cy standaryzacji medycznej, która stanowi pod-
stawę medycznego i ekonomicznego bezpieczeń-
stwa w systemie ochrony zdrowia przedstawiła 
dr n. med. Iwona Bojar. Po nim nastąpiło wystąpie-
nie dr. Krzysztofa Kielana, który przedstawił pla-
nowane wykorzystanie technologii sztucznej inteli-
gencji w neuropsychiatrii w projekcie brytyjskim na 
lata 2008-2010.

Drugi dzień konferencji poświęcony został sys-
temom Business Intelligence w zarządzaniu jed-
nostkami publicznymi. Obrady zostały podzielo-
ne na dwie sesje plenarne oraz sesje dyskusyjne. 

W sesjach plenarnych wzięli udział przedstawicie-
le nauki z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu oraz Akademii Ekonomicznej w Katowi-
cach, a wśród nich prof. Andrzej Bytniewski oraz 
prof. Stanisław Stanek. Obok teoretycznych rozwa-
żań zaprezentowane zostało, przez fi rmę BOC In-
formation Technologies Consulting Sp. z o.o., wdro-
żenie Strategicznej Karty Wyników w Urzędzie 
Miasta Tarnowa. Ostatnią częścią obrad był pa-
nel dyskusyjny. Dotyczył on szczegółowych aspek-
tów zastosowania technologii wiedzy w sektorze 
publicznym. W panelu wzięli udział przedstawicie-
le ośrodków naukowych: Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach, Akademii Ekonomicznej w Pozna-
niu, Akademii Polonijnej w Częstochowie, Górno-
śląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, 
Politechniki Lubelskiej, Politechniki Śląskiej, Szkoły 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoły Wyższej 
im. Pawła Włodkowica w Płocku, Śląskiego Uniwer-
sytetu Medycznego w Katowicach, Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Łódzkiego, 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wyższej Szko-
ły Bankowej w Poznaniu.

Zaproponowana formuła panelu ekspertów oraz 
tematycznego panelu dyskusyjnego pozwoliła na 
osiągniecie celu konferencji jakim było stworzenie 
interdyscyplinarnego forum prezentacji osiągnięć 
badawczych i przedsięwzięć praktycznych wykorzy-
stania technologii wiedzy w doskonaleniu zarządza-
nia publicznego, zwłaszcza administracji i ochrony 
zdrowia. Towarzysząca obradom i dyskusjom at-
mosfera oraz wysoki poziom naukowy stały się źró-
dłem zainteresowania uczestników możliwością 
kontynuacji konferencji Technologie Wiedzy w Za-
rządzaniu Publicznym oraz deklaracji chęci udziału 
w kolejnej konferencji.
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24 kwietnia 2008 roku w auli 
Wydziału Teologicznego Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach 
odbyła się konferencja naukowa 
zatytułowana „Współczesne za-
grożenia polskiej rodziny w aspek-
cie pastoralno-społecznym”. Kon-
ferencja zorganizowana została 
przez Zakład Teologii Pastoral-
nej i Dziejów Duszpasterstwa Wy-
działu Teologicznego UŚ, Akade-
mię Ekonomiczną w Katowicach, 
Wydział Duszpasterstwa Ogólne-
go Kurii Metropolitalnej oraz ka-
towickie Duszpasterstwo Akade-
mickie. Pierwszy raz w historii 
dwóch śląskich uczelni: Akademii 
Ekonomicznej i Uniwersytetu Ślą-
skiego, dokonywano rozważań na-
ukowych nad zagrożeniami, na ja-
kie dziś narażona jest polska ro-
dzina. Ponadto, wskazywano tak-
że na kierunki i sposoby pomocy, 

jakiej należy udzielić rodzinie pol-
skiej dla jej pełnego funkcjonowa-
nia. Można powiedzieć, że wystą-
pienia na konferencji i przeprowa-
dzony panel dyskusyjny był swo-
istym dwugłosem teologiczno-eko-
nomicznym.

Konferencję otworzyli: ks. 
abp dr Damian Zimoń i prof. 
Florian Kuźnik, patroni hono-
rowi tego wydarzenia. W imie-
niu władz Wydziału Teolo-
gicznego przybyłych gości po-
witał ks. dr hab. Andrzej Żą-
dło, prodziekan ds. nauki. 
Pierwszej części konferencji, 
w której wygłoszono cztery 
referaty, przewodniczył prof. 
Florian Kuźnik. Jako pierw-
sza prelegentka wystąpiła 
prof. Zofi a Kędzior, kierownik 
Katedry Rynku i Konsump-
cji, z wykładem „Rodzinne go-
spodarstwa domowe w Pol-
sce i województwie śląskim – 

stagnacja czy zmiana?”. Kolejnym 
referentem był ks. prof. Andrzej 
Zwoliński z Katedry Katolickiej 

WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA 

POLSKIEJ RODZINY W ASPEKCIE 

PASTORALNO-SPOŁECZNYM

Ks. dr Grzegorz Polok
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Nauki Społecznej PAT, który wy-
głosił referat pt. „Rodzina w sie-
ci personalnych relacji”. Następ-
ny referat, wygłoszony przez prof. 
Andrzeja Rączaszka, Kierowni-
ka Katedry Polityki Społecznej 
i Gospodarczej, zatytułowany był: 
„Perspektywy zrównoważonego 
rozwoju w Polsce i w wybranych 
krajach wobec problemu zastępo-

walności pokoleń”. Ostatni z za-
proszonych prelegentów, ks. prof. 
Bronisław Mierzwiński z Katedry 
Teologii Pastoralnej Szczegółowej 
UKSW w Warszawie, zatytułował 
swój wykład: „Kościół katolicki 
wobec współczesnych zagrożeń ro-
dziny polskiej”.

Drugą część konferencji, pomy-
ślaną jako dyskusja panelowa, po-
prowadził ks. prof. Alojzy Drożdż 
z WTUŚ. Przeprowadzona dysku-
sja panelowa miała szukać odpo-
wiedzi na pytanie, jak dzisiaj po-
móc zagrożonej polskiej rodzinie. 

Wśród zaproszonych panelistów 
byli: s. Anna Barchan Prezes Sto-
warzyszenia im. Maryi Niepokala-
nej na rzecz Pomocy Dziewczętom 
i Kobietom, Teresa Adamczyk, 
psycholog kliniczny z Katowic, 
Klaudia Grzesica-Wolczyńska ze 
Specjalistycznego Ośrodka Wspar-
cia dla Ofi ar Przemocy w Rodzinie 
w Wodzisławiu Śląskim, dr Ewa 

Porada, doradca życia rodzinnego 
z Archidiecezjalnego Duszpaster-
stwa Rodzin, ks. dr Marian Wan-
drasz, dyrektor Wydziału Duszpa-
sterstwa Rodzin Kurii Metropoli-
tarnej w Katowicach, ks. dr Ma-
rek Spyra, archidiecezjalny dusz-
pasterz akademicki. Głos w dys-
kusji panelowej zabrali również: 
ks. prałat Marian Malcher, były 
dyrektor „Caritas” w Katowicach, 
oraz Kazimierz Trojan, prezes 
Oddziału Towarzystwa Odpowie-
dzialnego Rodzicielstwa w Kato-
wicach. Dyskusję podsumował ks. 
abp Damian Zimoń, który zachę-

cił nie tylko teologów do większe-
go zainteresowania się rodziną. 
„Choć jest jeszcze wiele do zrobie-
nia – mówił – wychodzę jednak z tej 
konferencji pełen nadziei”.

Kolejnym etapem refl eksji nad 
kondycją polskiej rodziny jest 
przygotowywana przez Akademię 
Ekonomiczną publikacja nauko-

wa. W niej swoje przemyślenia, 
wyniki badań zaprezentują na-
ukowcy różnych dziedzin nauki, 
takich jak etyka, fi lozofi a, eko-
nomia, socjologia, prawo, teolo-
gia, oraz różnych uczelni polskich: 
UKSW i SGGW Warszawa, PAT 
Kraków, AE i UŚ Katowice. Uzu-
pełnieniem tych rozważań będą 
„wypowiedzi” praktyków-terapeu-
tów opisujących swoje doświadcze-
nia związane z pracą nad rodziną 
dysfunkcyjną.

N ki S ł j PAT któ Wś ód h
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Karolina Przybyła, Magdalena Rodek

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE 
O ZAGADNIENIACH 
TRANSPORTU
24-25 kwietnia 2008 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Sosna” w Wiśle odbyła 
się ogólnopolska konferencja organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Trans-
portu przy Katedrze Transportu zatytułowana „Rozwój i funkcjonowanie przedsię-
biorstw transportowych, logistycznych oraz spedycyjnych w zmieniających się wa-
runkach rynkowych”.

Poszczególne sesje prowadzone były przez pra-
cowników naukowych uczelni wyższych – dr Jo-
annę Hawlenę z Akademii Ekonomicznej w Kato-
wicach, dr. Tadeusza Dyra z Politechniki Radom-
skiej, dr. Dariusza Tłoczyńskiego z Uniwersyte-
tu Gdańskiego oraz dr. Pawła Lesiaka ze Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie.

Konferencja była doskonałą okazją do wymia-
ny poglądów oraz doświadczeń pomiędzy studen-

tami z całej Polski. Konferencję otworzyła i sesję 
poprowadziła dr Joanna Hawlena. Pierwszego 
dnia okazję do zaprezentowania różnorodnych za-
gadnień branży TSL mieli studenci Uniwersytetu 
Gdańskiego, Akademii Świętokrzyskiej w Piotr-
kowie Trybunalskim, Politechniki Radomskiej, 
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Biel-
sku-Białej, Akademii Eko-
nomicznej w Poznaniu oraz 
Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie. Drugą sesję 
otworzył i poprowadził dr 
Tadeusz Dyr z Politechniki 
Radomskiej.

Wystąpienia porusza-
jące aktualną problematy-
kę branży TSL obejmowa-
ły różnorodne jej dziedziny, 
takie jak nowoczesne tech-
nologie logistyczne, koncep-
cje marketingowe, projek-
ty infrastrukturalne, a tak-
że zagadnienia związane 
z funkcjonowaniem trans-
portu publicznego oraz bie-
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żącą polityką transportową. Ostatnia sesja tego 
dnia była prowadzona przez dr. Dariusza Tłoczyń-
skiego z Uniwersytetu Gdańskiego.

Obrady podsumowała dyskusja prowadzona 
przez przedstawicieli kadry naukowej oraz przed-
stawicieli Sponsorów. Wieczorem, tuż po uroczy-
stej kolacji, wyłonieni przez jury autorzy najlep-
szych referatów otrzymali nagrody w postaci bo-
nów na zakup książek i multimediów w ogólno-
krajowej sieci księgarni oraz vouchery do wyko-
rzystania na podróże ufundowane przez fi rmę WP 
Investments Sp. z o.o. International Management 
Centre w Częstochowie. Werdykt ogłosił oraz na-
grody wręczył ówczesny prodziekan ds. studiów 
stacjonarnych Wydziału Ekonomii Akademii Eko-
nomicznej w Katowicach, prof. Robert Tomanek.

Komisja uznała, iż najlepszym referatem była 
prezentacja pt. „Autostrady morskie”, którego au-
torami byli Grzegorz Bigda i Krzysztof Mroczkow-
ski z Naukowego Koła Logistyki Dialog Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach. Wyróżnienie otrzy-
mał również referat pt. „Podniebny transport jako 
odpowiedź fi rm kurierskich na zmieniające się 
warunki rynkowe”, autorstwa Alicji Semik i Ga-
brieli Gabryś z Akademii Techniczno-Humani-
stycznej w Bielsku-Białej, oraz referat pt. „Kon-
solidacja zasobów działalności transportowej na 
przykładzie ORLEN Transport S.A.”, zaprezen-
towany przez Agnieszkę Mikołajczyk z Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu.

Drugiego dnia sesję poprowadził dr Paweł Le-
siak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Swoje referaty w prezentacji pozakonkursowej 
przedstawili organizatorzy konferencji – studen-
ci Studenckiego Koła Naukowego Transportu: Ka-
rolina Przybyła, Magdalena Rodek, Anna Urba-
nek, Piotr Abramowicz, Łukasz Grygierczyk, Łu-
kasz Hyra, Dawid Kucharski, Paweł Kycler, Filip 
Paszko, a także absolwent Akademii Ekonomicz-
nej w Katowicach Łukasz Ziob. Następnie Opiekun 
Naukowy SKNT – dr Joanna Hawlena – podsumo-

wała dwa dni obrad, dziękując uczestnikom za ich 
czynne uczestnictwo oraz ciekawą dyskusję. Spe-
cjalne podziękowania złożono przedsiębiorstwom, 
które dostrzegły inicjatywę młodych ludzi oraz 
potrzebę zorganizowania spotkania naukowego 
wzbogacającego wiedzę jego uczestników, jak rów-
nież umożliwiającego wymianę doświadczeń i zde-
cydowały się wesprzeć naszą konferencję.

Wymiernym efektem konferencji było nawią-
zanie kontaktów wśród studentów specjalizują-
cych się w zagadnieniach dotyczących sektora 
TSL, a także możliwość publikacji na łamach pra-
sy specjalistycznej oraz w recenzowanych mate-
riałach pokonferencyjnych referatów prezentowa-
nych podczas konferencji.

Sponsorami konferencji byli: Przedsiębiorstwo 
Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem 
S.A. w Rybniku, Katowicka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna S.A., Stalexport Autostrada Małopol-
ska S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz 
WP Investments Sp. z o.o. International Manage-
ment Centre w Częstochowie.
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Tomasz Kabała

DUMKA NA 30 SERC, CZYLI LETNIE REKOLEKCJE 

DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIEGO 

„ZAWODZIE” 2008 W BRENNEJ NA NOWYM GRONIU

Pierwsza połowa lipca, wakacje, letnie promienie 
słońca, wszechobecna zieleń, tętniące dookoła życie, 
Brenna, Nowy Groń, wzgórze, kontakt z naturą, uro-
kliwa górska chatka i… No właśnie, jak co roku mło-
dzież studencka Akademii Ekonomicznej w Katowi-
cach zjeżdża się ze swych domostw z całej Polski, by 
uczestniczyć w wyjazdowych letnich rekolekcjach or-
ganizowanych przez ks. dr. Grzegorza Poloka – dusz-
pasterza akademickiego DA „Zawodzie”

Utarło się mówić, iż w górach jest bliżej do Boga. 
Położenie geografi czne może nie jest decydującym de-
terminantem w kontakcie ze Stwórcą, ale górskie uro-
ki na pewno sprzyjają wyciszeniu, skupieniu, modli-
twie, poznawaniu i odkrywaniu siebie, rozwijaniu mię-
dzyludzkich kontaktów, zawieraniu przyjaźni, pozna-
waniu wspaniałych i wartościowych ludzi, wewnętrz-
nemu rozwojowi i poszukiwaniu odpowiedzi na nurtu-
jące nas problemy i rozterki, a obecność duszpasterza 
sprawia, że w każdej chwili można z nim porozmawiać, 
by zajrzeć w głąb siebie, aby odnaleźć to co najważniej-
sze i nieprzemijalne.

Rekolekcje rozpoczęły się 7 lipca i trwały do 13 lip-
ca 2008. Temat tegorocznych rekolekcji: „Słowo, które 
nadaje sens, czyli jak czytać Biblię” to niezwykle waż-
na kwestia zarówno dla każdego chrześcijanina, jak 
i każdej wykształconej osoby czy też człowieka aspiru-
jącego do reprezentowania poziomu akademickiego.

Na rekolekcjach zjawiło się blisko 30 osób. Dla każ-
dego było miejsce i każdy był gorąco witany. W myśl sen-
tencji „dobrze, że jesteś” obecność każdego z nas sprawi-
ła, iż każda osoba jednocześnie nierozerwalnie stała się 
częścią przeszłości i historii drugiego człowieka.

Większość uczestników rekolekcji to młodzież aka-
demicka związana z DA „Zawodzie”, studiująca w Aka-
demii Ekonomicznej w Katowicach – byli wśród nas 
przyszli menedżerowie, ekonomiści, handlowcy, sta-
tystycy, ale nie tylko – również przyszli poloniści czy 
też farmaceuci, matematycy, biotechnolodzy, zarów-
no osoby debiutujące na studiach, jak i absolwenci. Ta 
wspaniała różnorodność zarówno ubogacała wspólnie 
spędzany czas, jak i pozwalała wsłuchać się w poglądy 
każdego z uczestników rekolekcji podczas dyskusji, po-
gawędek czy też rozważań zarówno na tematy ducho-
we, jak i te na pierwszy rzut oka wydające się błahe 
i proste, zarówno podczas spotkań grupowych, wie-
czornych rozmów niedokończonych czy też indywidu-
alnych wynurzeń w cztery oczy.

Cała trzydziestka uczestników została podzielona 
na cztery grupy, za każdą odpowiadał jeden animator. 
Każda grupa wedle grafi ku jednego dnia odpowiadała 
za posiłki, innego za sprzątnie, jeszcze innego za opra-
wę Eucharystii. Ponadto, były osoby wyznaczone do 
konkretnych działań typu zakrystianka, kucharki, ko-
ścielny, muzycy itp.

Typowy dzień to poranna modlitwa brewiarzem, 
śpiew, potem śniadanie, praca i dyskusja w grupach 
nad zadanym tekstem, msza, obiad, czas wolny (kiedy 
można było udać się na górskie eskapady czy też spę-
dzić czas w ciszy lub z bliskimi osobami), popołudnio-
wa adoracja, praca nad kolejnym tekstem, integracja 
w postaci gier, zabaw, kalamburów, kolacja, wieczor-
na modlitwa, późnowieczorne pogawędki i spoczynek. 
Niezwykle interesującym punktem były popołudniowe 
rozważania dotyczące tekstów i informacji opisujących 
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ludzkie zachowania, przyzwyczajenia, gesty, podsta-
wowe zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej. 
Czwartek to dzień, kiedy grupa gremialnie podjęła się 
wyzwania silencium sacrum, czyli milczenia niemal 
przez 24 godziny, bo jak mówi motto fi lmu „Wielka ci-
sza”: „Tylko w nieskończonej ciszy można zacząć sły-
szeć. Tylko tam, gdzie nie ma słów, można zacząć wi-
dzieć”.

Wspaniałym, kulminacyjnym dniem była sobota. 
Agapa i wszystko jasne. Popołudniowy grafi k był zu-
pełnie inny – każda grupa przygotowywała piosenkę 
na temat rekolekcji, odbyło się uroczyste odtańczenie 
poloneza wokół chatki (tak jak to ongiś bywało na wiel-
kich polskich dworach), spożycie wspaniałej potrawy 
o nazwie Sadło ala Nowy Groń, którą serwował sam 
twórca i pomysłodawca tej potrawy ksiądz Grzegorz. 
Wzruszającym i mocno oddziałującym na nas momen-
tem była modlitwa, podczas której każdy uczestnik 
kładąc rękę na Piśmie Św. oznajmił swą chęć do co-
dziennego pochylania się i rozważania tekstów Słowa 
Bożego. Wieczorem gorąco podziękowaliśmy nasze-
mu duszpasterzowi za trud, wysiłek, oddanie, służbę 
i obecność przez ten cały tydzień, jak i cały rok, za to, 
iż zawsze możemy na niego liczyć, iż jest naszym oj-
cem duchowym i przyjacielem. Również Ksiądz wrę-
czył symboliczne puchary kilku osobom wspomaga-
jącym go w sprawnej organizacji rekolekcji. Wieczór 
upłynął na pogawędkach, zabawie, śpiewie przy melo-

dii gitar, a nieofi cjalnym hymnem re-
kolekcji stała się „Dumka na dwa ser-
ca”. Ach cóż za głębia emocji emanowa-
ła zarówno z żeńskiego, jak i męskiego 
chóru…

Niedziela to dzień wieńczący cały 
wspaniały tydzień. Czułe pożegnania, 
wspomnienia, łzy radości z przeżytych 
chwil, nabrane siły na cały nadchodzą-
cy rok akademicki, orzeźwienie, ostat-
nie wymiany numerów telefonów i, tak 
jak to w życiu, wyruszenie na kolejny 
odcinek naszego ziemskiego pielgrzy-
mowania – zapewne silniejsi, mądrzej-
si, zaopatrzeni jednocześnie w porcję 
niezbędnej wiedzy. Od do, ku czemuś. 
Przekraczaliśmy siebie, uczyliśmy się 
życia, odpoczywaliśmy i umacnialiśmy 
się w wierze i relacjach z Bogiem. Wy-

tyczyliśmy sobie cele i nasz horyzont. Ten wspaniały 
czas z pewnością będzie, dzięki naszemu duszpasterzo-
wi, dla nas tratwą i przystanią, która nie pozwoli nam 
zbłądzić w meandrach i labiryntach codzienności.

Polecam każdemu, bez względu na wiek, kierunek 
studiów i zainteresowania, przyszłoroczne wakacje 
z DA „Zawodzie”, bo nasze Duszpasterstwo to znana 
i szacowna marka, spędzony czas w chatce na Nowym 
Groniu będzie miło i z uśmiechem wspominany zarów-
no za rok, za 10 lat, po prostu zawsze. Naprawdę war-
to. Jak w piosence Ryszarda Rynkowskiego „poznasz 
ludzi co pokażą drogę Ci”, by „wznieść serce nad zło, 
znaleźć drogę przez mrok”, a jeśli ktoś nie chce czekać 
10 miesięcy to przypominam, iż już od października 
rozpoczyna się kolejny sezon naszych cotygodniowych 
spotkań w ramach DA.

DA zaprasza w roku akademickim na:

Mszę św. akademicką o godz. 7.30
od poniedziałku do czwartku 
(krypta kościoła Opatrzności Bożej)
przed mszą św. okazja do spowiedzi

Grupa DDA
(Dorosłe Dzieci Alkoholika) – zajęcia terapeutyczne
– poniedziałek godz. 17.00

Spotkania modlitewne modlitwa spontaniczna 
połączona ze śpiewem
– wtorek – godzina 19.15

Warsztaty wokalno-muzyczne
(schola, nauka gry na gitarze)
– środa godz. 19.00

Spotkania z cyklu „Jak wierzyć, jak żyć? ABC wiary”
– czwartek – godz. 19.15

Ośrodek DA „Zawodzie” znajduje się 
na I piętrze domu katechetycznego 
(za kościołem obok Rektoratu AE)

Kontakt:
ks. dr Grzegorz Polok ul. 1 maja 52, 
40-287 Katowice tel. (032) 72-40-276
lub
Katedra Nauk Humanistycznych budynek „E” p. 501 
e-mail: wnmp@poczta.onet.pl
www.ae.katowice.pl/da

ludzkie zachowania przyzwyczajenia gesty podsta
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Wanda Sączewska, Antonina Pietrowska

ŚWIĘTO KSIĄŻKI W PAŁACU 

KULTURY I NAUKI
15-18 maja 2008 roku w Warsza-

wie odbyły się Międzynarodowe Tar-
gi Książki pod honorowym patrona-
tem Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Lecha Kaczyńskiego. Gospoda-
rzami Targów byli: Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego RP Bogdan 
Zdrojewski, Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik i Pre-
zydent m.st. Warszawy Hanna Gron-
kiewicz-Waltz. Była to już 53 edycja 
jednych z najstarszych targów książki 
w Europie, od 1958 roku organizowa-
nych w Warszawie, a wcześniej (przez 
pierwsze trzy lata) w Poznaniu.

W Targach udział wzięło ponad 
600 wystawców z 30 krajów. Hono-
rowym gościem w tym roku był Izra-
el, który świętuje 60 rocznicę powsta-
nia państwa żydowskiego. Lata 2008-
2009 są okresem wymiany kulturo-
wej na linii Polska-Izrael. W kwietniu 
bieżącego roku rozpoczęły się obchody 
Roku Polskiego w Izraelu, a wkrótce 
zainaugurowany zostanie Rok Izra-
elski w Polsce, czego elementem jest 
uczestnictwo tego państwa w Targach 
jako ich gościa honorowego. Polska na-
tomiast w przyszłym roku ma być go-
ściem specjalnym Targów w Jerozoli-
mie. Na Targach w Warszawie odby-
ło się wiele spotkań z izraelskimi pi-
sarzami, wśród których znaleźli się 
między innymi: Aldona Frankel, Gil 
Hovav, Liat Kaplan, Esti Chaim, Yos-
si Arni-Levy, Szoszana Ronen i Sara 
Siwroni. W izraelskim pawilonie w Pa-
łacu Kultury i Nauki można było tak-
że posłuchać dyskusji prowadzonych 

z nimi przez wybitne osobistości świa-
ta kultury. Niestety, zabrakło na tego-
rocznych Targach najbardziej znanego 
z tego kręgu w Polsce pisarza – Amo-
sa Oza.

Pierwszy dzień Międzynarodo-
wych Targów Książki obfi tował przede 
wszystkim w imprezy i wydarzenia 
ważne dla przedstawicieli branży 
książkowej – wydawców, dystrybuto-
rów, księgarzy i bibliotekarzy. Odbyło 
się wiele interesujących spotkań i pre-
lekcji również dla środowiska akade-
mickiego. W pierwszym dniu Targów 
jedną z takich imprez była prezentacja 
publikacji elektronicznych zorganizo-
wana przez A.B.E. Marketing. Drugie-
go dnia natomiast spotkanie przygoto-
wała fi rma International Publishing 
Service Sp. z o.o., podczas którego za-
prezentowano ofertę książek elektro-
nicznych największych wydawnictw 
zagranicznych, takich jak Cambrid-
ge University Press, Elsevier, Oxford 
University Press, Sage, Springer, Tay-
lor&Francis, Wiley i World Scientifi c. 
Z obiema fi rmami Biblioteka Główna 
Akademii Ekonomicznej im. Karola 
Adamieckiego w Katowicach prowadzi 
od wielu lat owocną współpracę. Firmy 
te corocznie na terenie Uczelni orga-
nizują połączone ze sprzedażą wysta-
wy literatury zagranicznej z dziedziny 
ekonomii. Ekspozycje te są doskonałą 
okazją do zapoznania pracowników, 
jak i studentów z najnowszymi publi-
kacjami naukowymi z zakresu nauk 
ekonomicznych oraz dziedzin pokrew-
nych.

Tradycyjnie podczas Targów ogło-
szono nominacje do Literackiej Na-
grody Nike. Wśród 20 nominowa-
nych książek znalazły się cztery tomy 
wierszy, pięć tomów esejów, zbiór re-
portaży i dziesięć książek prozator-
skich. Oprócz statuetki Nike i tytułu 
najlepszej książki, jej autor otrzymu-
je 100 tys. zł. Nagroda Nike zostanie 
przyznana po raz dwunasty w pierw-
szą niedzielę października. Kolejne no-
minacje dotyczyły Nagrody Literackiej 
Gdynia. W kilku przypadkach jurorzy 
obu nagród byli zgodni i nominacje do 
obydwu wyróżnień otrzymały książ-
ki: Czarny ogród Małgorzaty Szejnert 

(opowieść o historii katowickiego Gi-
szowca), Asystent śmierci Bronisła-
wa Świderskiego (powieść o polsko-
-żydowskim rozbitku życiowym pracu-
jącym w duńskim hospicjum) i Twarz 
Tuwima Piotra Matywieckiego (mono-
grafi a sławnego Skamandryty). W tym 
roku podczas Targów zostały także po 
raz pierwszy ogłoszone nominacje do 
nowej, gdańskiej nagrody – Europej-
ski Poeta Wolności. Nominowanych do 
nagrody każdorazowo jest siedmiu au-
torów pochodzących z Europy, a także 
siedmiu twórców polskich. Wśród pol-
skich nominacji znalazł się tom An-
drzeja Mandaliana Poemat odjazdu, 
który był też wśród 20 książek nomino-
wanych do Literackiej Nagrody Nike, 
podobnie jak tom Po tęczy Andrzeja 
Sosnowskiego.

53 Międzynarodowe Targi Książ-
ki zaszczyciło swoją obecnością wie-
lu sławnych autorów. Tradycyjnie już 
pierwszym dniem, w którym miłośni-
cy spotkań autorskich mogli zdobywać 
autografy i zdjęcia ulubionych pisarzy, 
był piątek. Najdłuższe kolejki po auto-
graf ustawiały się do prof. Władysława 
Bartoszewskiego i Sławomira Mroż-
ka, a najwięcej kwiatów od czytelni-
ków otrzymała aktorka Alina Janow-
ska. Miłośnicy publikacji historycz-
nych mieli możliwość spotkania z Jó-
zefem Szaniawskim, autorem książki 
Pułkownik Kukliński – tajna misja. Na 
Targach można było również spotkać 
Krzysztofa Kolbergera, Olgierda Łu-
kaszewicza i Krzysztofa Zanussiego. 
Wydawnictwo Rebis na swoim stoisku 
umożliwiło spotkanie z dwoma pocho-
dzącymi z zupełnie różnych światów 
autorami. Jako pierwszy swoją naj-
nowszą książkę zatytułowaną Między 
narodami podpisywał prof. Szewach 
Weiss, a krótko po nim „mistrz thril-
lera medycznego” Robin Cook składał 
autografy na swojej najnowszej powie-
ści Stan krytyczny.

W tegorocznych Targach uczest-
niczyło wiele osobistości ważnych dla 
świata książki, lecz nie sposób ich 
wszystkich wymienić. Targi to wyjąt-
kowa okazja do spotkań branżowych, 
wymiany doświadczeń, nawiązania 
współpracy, nabycia nowości wydaw-
niczych, a zarazem stwarzająca moż-
liwość spotkań autorów książek z czy-
telnikami.
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Optymalizacja decyzji w module SAS/OR. Renata Dudzińska-Baryła. ISBN 978-83-7246-528-3, s. 114, cena 11 zł, praca naukowa.

Celem pracy jest zapoznanie czytelnika z możliwościami systemu SAS w zakresie wspomagania optymalizacji decyzji w przed-
siębiorstwie. Procedury umożliwiające zastosowanie metod badań operacyjnych zgromadzone są w module SAS/OR (Opera-
tions Research). Rozdział pierwszy zapoznaje czytelnika z podstawami systemu SAS, z jego historią, ideą działania oraz strukturą. 
W rozdziale drugim przedstawiono liwniowy model optymalizacyjny, procedurę rozwiązującą zagadnienia liniowe (PROC LP) 
i przykłady ich wykorzystania wraz z analizą uzyskanych rozwiązań. Rozdział trzeci przedstawia zagadnienia transportu towa-
ru pomiędzy dostawcami i odbiorcami, a także zastosowanie odpowiednich procedur na przykładach optymalizacji dystrybucji. 
Procedurą wykorzystywaną do tego typu problemów jest PROC TRANS. W rozdziale czwartym poruszono problematykę zagad-
nień przydziału wraz z procedurą PROC ASSIGN znajdującą się w zbiorze procedur modułu SAS/OR oraz podano przykłady jej 
wykorzystania. Kolejny rozdział zawiera opis procedur służących do zarządzania przedsięwzięciami (PROC CPM, PROC GANTT, 
PROC NETDRAW) wraz z przykładami ilustrującymi możliwości tych procedur. Ostatni rozdział poświęcony jest metodom ana-
lizy drzew decyzyjnych służących do badania sytuacji, w których decydent nie dysponuje pełną informacją o problemie decyzyj-
nym. Wykorzystywaną procedurą jest PROC DTREE.

Spektrum problemów badawczych logistyki w pracach młodych twórców – 2007. Danuta Kisperska-Moroń (red.). 
ISBN 978-83-7246-951-9, s. 96, cena 10 zł, praca naukowa.

Niniejsza publikacja jest świadectwem postępu zaawansowania prowadzonych badań. Stanowią one wkład w teoretyczne podsta-
wy logistyki w zakresie umiejscowienia problemów łańcucha dostaw w nurcie myśli organizatorskiej, a ponadto dotyczą szeroko 
rozumianej koncepcji obsługi klienta, doskonalenia procesu realizacji usług logistycznych czy usprawnienia procesów logistyki 
odwrotnej. Wszystkie te koncepcje mieszczą się w klasycznej już strategii zrównoważonego rozwoju gospodarczego, w której 
logistyka zajmuje istotne miejsce ze względu na mnogość i złożoność procesów przepływu produktów. Jednocześnie publikowa-
ne opracowanie przedstawia narzędzia, które mogą ułatwić podejmowanie decyzji w zakresie koordynacji i integracji procesów 
logistycznych. Te nowe narzędzia mieszczą się w klasycznych obszarach zarządzania logistycznego, takich jak prognozowanie 
czy analiza kosztów. Dowodzi to tego, że pomimo wielu dotychczasowych rozwiązań w tym zakresie nie wyczerpano tematu 
doskonalenia procesów zarządzania zapasami na podstawie dobrze sporządzonych prognoz. Podobnie nie rozwiązano większo-
ści problemów rachunku i analizy kosztów logistycznych jako istotnego parametru decyzyjnego w zakresie wszystkich procesów 
logistycznych. W tym obszarze młodzi badacze mają wiele do powiedzenia.

Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym ’07. Jerzy Gołuchowski, Aldona Frączkiewicz-Wronka (red.). 
ISBN 978-83-7246-441-5, s. 510, cena 48 zł, praca naukowa.

Opracowanie jest wynikiem dyskusji jakie miały miejsce podczas konferencji naukowej Technologie wiedzy w zarządzaniu 
publicznym, która odbyła się 20-21 września 2007 r. na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Publikacja ta wychodzi naprze-
ciw potrzebom rozszerzenia wiedzy o nowoczesnych metodach zarządzania publicznego oraz doświadczeń praktycznych w za-
kresie doskonalenia zarządzania zmierzającego do przekształcenia jednostek w organizacje oparte na wiedzy. W rozdziale pierw-
szym opisano podstawy teoretyczne i aktualny stan wykorzystania technologii informatycznych w sektorze publicznym. Kolejny 
rozdział poświęcono kwestiom rozwoju usług elektronicznych w administracji publicznej. W rozdziale trzecim skupiono uwagę 
na problemach związanych z analizą i modelowaniem procesów zarządzania. Rozdział czwarty przedstawia praktyczne uwarun-
kowania informatyzacji organizacji, mającej na celu wspomaganie procesów zarządzania wiedzą. W rozdziale ostatnim zestawio-
no przykłady praktycznych rozwiązań w zakresie technologii wiedzy w zarządzaniu publicznym.

Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym ’08. Konwersja wiedzy. Jerzy Gołuchowski, Aldona Frączkiewicz-Wronka 
(red.). ISBN 978-83-7246-465-1, s. 467, cena 41,50 zł, praca naukowa.

Przedkładana Państwu publikacja jest efektem drugiej już konferencji Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, a jej we-
wnętrzna struktura odzwierciedla bloki tematyczne, wokół których toczyła się dyskusja w trakcie obrad. Większość opracowań 
przygotowanych na konferencję Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym koncentrowało się na wykazaniu konieczności 
tworzenia wiarygodnej informacji i w konsekwencji użytecznych systemów informatycznych jako narzędzia ułatwiającego podej-
mowanie strategicznych decyzji w jednostkach administracji publicznej oraz w jednostkach ochrony zdrowia. Oznacza to, że jed-
nym z priorytetów władz publicznych powinno być podejmowanie działań na rzecz rozszerzenia możliwości korzystania z regio-
nalnych, krajowych, europejskich i światowych rynków informacji przez polskie podmioty. Dążenie to należy realizować z jednej 
strony po przez gromadzenie informacji (budowa baz danych), a z drugiej strony przez zapewnienie dostępu do różnych źródeł 
informacji już istniejących (m.in. w ramach sieci wspieranych przez UE) oraz stymulowanie efektywnego korzystania z informacji 
przez regionalnych partnerów tak, aby poprzez generowanie efektu synergii podnosić konkurencyjność regionu.

Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka (red.). 
ISBN 978-83-7246-536-8, s. 522, cena 46 zł, praca naukowa.

Głównym celem publikacji jest: aktywne włączenie się w proces podnoszenia poziomu nauk o zarządzaniu, upowszechnienie 
wyników badań naukowych w obszarze nowych metod, koncepcji i systemów zarządzania oraz innych innowacji zarządczych 
w procesie budowy i umacniania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, ukazanie roli innowacji zarządczych w procesie 
poprawy sprawności działania przedsiębiorstw, a także instytucji sektora publicznego, prezentacja i upowszechnienie niektórych 
konkretnych innowacji zarządczych funkcjonujących w praktyce przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych. Prezentowana mo-
nografia naukowa jest zbiorem opracowań przygotowanych przez pracowników i specjalistów różnych uczelni oraz instytucji pol-
skich i zagranicznych pod wspólnym tytułem: „Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym”.

Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych. Krystian Heffner (red.). 
ISBN 978-83-7246-520-7, s. 348, cena 38,50 zł, praca naukowa.

W monografii poświęconej współczesnym problemom rozwoju ośrodków lokalnych w Polsce skoncentrowano się na czterech 
grupach zagadnień dotyczących małych miast w różnych regionach kraju. Scharakteryzowano integracyjną rolę małomiastecz-
kowych rynków pracy, elementy potencjału rozwojowego małych miast oraz zmiany ich funkcji egzo- i endogenicznych, a także 
wybrane uwarunkowania rozwoju niewielkich miast. W pierwszej grupie opracowań skoncentrowano się m.in. na integracyjnej 
roli lokalnych rynków pracy generowanych przez małe miasta. Drugą część książki poświęcono różnym wymiarom potencja-
łu rozwojowego małych miast. W trzeciej części monografii omówiono kwestię zmian funkcjonalnych zachodzących w małych 
miastach oraz ich związek z jakością życia ich mieszkańców. Ostatni rozdział opracowania poświęcono wybranym uwarunko-
waniom rozwoju małych miast. Omówiono m.in. kwestie finansowania rozwoju małych ośrodków miejskich, inwestycji infra-
strukturalnych i budowlanych w powiązaniu z kierunkami rozwoju przestrzennego najmniejszych miast województwa łódzkie-
go. Opracowanie zamykające tom ma charakter metodologiczny i jest przykładem wielokryterialnej oceny rozwiązań energetyki 
cieplnej w małych miastach i osiedlach.

Nowości wydawnicze
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Strategia TQM w urzędach terytorialnej administracji publicznej. Tomasz Papaj. 
ISBN 978-83-7246-456-9, s. 191, cena 26,50 zł, praca naukowa.

Podmiotem zainteresowania w niniejszej publikacji są urzędy terytorialnej administracji publicznej, natomiast przedmiotem badań jest oce-
na implementacji strategii TQM. W publikacji podjęto próbę: identyfikacji urzędów terytorialnej administracji publicznej jako organizacji 
świadczących usługi na rzecz klientów, charakterystyki implementacji strategii TQM i oceny stopnia jej dojrzałości w urzędach terytorialnej 
administracji publicznej, oceny przydatności metod pozwalających określić stopień implementacji strategii TQM, typologii kryteriów oraz 
mierników pomocnych w ocenie stopnia implementacji strategii TQM w badanych urzędach, badania stopnia implementacji strategii TQM 
w urzędach terytorialnej administracji publicznej z wykorzystaniem CAF oraz AI, oceny stopnia implementacji strategii TQM w urzędach 
terytorialnej administracji publicznej na przykładzie miast na prawach powiatu województwa śląskiego. W związku z opisywaną problema-
tyką w książce przedstawiono zatem charakterystykę urzędów terytorialnej administracji publicznej jako organizacji świadczących usługi; 
strategię TQM jako nowe podejście do zarządzania urzędami terytorialnej administracji publicznej; metody implementacji i oceny strategii 
TQM w urzędach terytorialnej administracji publicznej. Zawarto także badania w zakresie implementacji strategii TQM w śląskich urzędach 
terytorialnej administracji publicznej.

Działalność doradcza w obszarze instrumentów rynku finansowego. Studia ekonomiczne 51. 
Krystyna Znaniecka, Joanna Cichorska (red.). ISBN 978-83-7246-424-8, s. 178, cena 16,50 zł, praca naukowa.

Celem opracowania jest przedstawienie wybranych nowych instrumentów rynku finansowego w kontekście działalności doradczej banków 
i parabankowych instytucji pośrednictwa finansowego. Praca została podzielona na trzy części według kryterium funkcjonalności i przezna-
czenia instrumentów. Pierwszą część poświęcono źródłom pozyskania kapitału. Oprócz wprowadzenia w zagadnienie przez określenie roli 
działalności doradczej w procesie kształtowania struktury kapitału przedsiębiorstwa, znajdują się w niej opracowania dotyczące franchisin-
gu, leasingu i kredytu z możliwością refinansowania z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Druga część pracy obejmuje zagadnienia 
lokowania oszczędności. Autorzy prezentują różne formy inwestowania nadwyżek finansowych w instrumenty konkurencyjne w stosun-
ku do tradycyjnych lokat na rachunkach bankowych. Opisują bankowe lokaty z funduszami inwestycyjnymi, same fundusze inwestycyjne, 
a także strategie lokowania w złoto i tzw. instrumenty strukturyzowane. Część trzecia zawiera zagadnienia masowych rozliczeń pienięż-
nych, w tym również ludności. Autorzy przywiązują szczególną wagę do elektronicznych kanałów dystrybucji jako powszechnie stosowanej 
formy dokonywania transakcji. Doradztwo finansowe ma w tym zakresie szczególne znaczenie ze względu na konieczność dobrania formy 
rozliczenia do konkretnej sytuacji.

Bankowość. Mirosława Capiga. 
ISBN 978-83-7246-560-3, s. 320, cena 26 zł, podręcznik.

W książce przedstawiono w sposób syntetyczny zagadnienia bankowości, będące podstawą do studiowania i rozszerzania wie-
dzy z tej dziedziny. Omawiana problematyka została podzielona na trzy części. W części pierwszej zaprezentowano specyfikę 
systemu bankowego jako elementu rynkowego systemu finansowego. W części drugiej skupiono się na szeroko rozumianej dzia-
łalności operacyjnej każdego banku na rynku finansowym. W trzeciej przedstawiono wybrane aspekty zarządzania bankiem, ze 
szczególnym uwzględnieniem zarządzania finansami banku, jego ryzykiem i kapitałem oraz marketingu, niezbędnego w ramach 
wzrastającej konkurencji rynkowej. Każdy rozdział zamyka zestaw pytań sprawdzających oraz wykaz tej pozycji literatury, która 
omawia zagadnienia danego rozdziału.

Etyczne aspekty wychowania w szkole wyższej. Michał Kapias, Katarzyna Kasperek, ks. Grzegorz Polok. 
ISBN 978-83-7246-522-8, s. 230, cena 28 zł, praca naukowa.

Niniejsza publikacja została podzielona na dwie obszerne części. W pierwszej części traktującej o metodologicznych podstawach 
wychowania znalazły się m.in. teksty dotyczące wychowania jako działania edukacyjnego, teorii wychowania, koncepcji i idei 
wychowania, celu wychowania, diagnozy środowiska wychowawczego oraz metod wychowania. W drugiej części etyka w wy-
chowaniu znalazły się teksty o antropologicznych podstawach personalistycznej koncepcji wychowania, aretologii jako sposobu 
moralnego wychowania oraz wychowania ku wartościom charakterystycznym dla środowiska akademickiego. Do pracy dołączo-
no również dwa aneksy oraz obszerną bibliografię.

Wartościowanie pracy. Teoria i praktyka. Grażyna Gruszczyńska-Malec. 
ISBN 978-83-7246-408-8, s. 252, cena 26 zł, podręcznik.

Publikacja składa się z czterech obszernych rozdziałów. W rozdziale pierwszym poruszono zagadnienia istoty i funkcji warto-
ściowania pracy. W drugim skupiono się na metodach wartościowania pracy. Omówiono tu m.in. cechy metod wartościowania 
pracy, tradycyjne metody, ocenę metod wartościowania pracy, zagadnienie dyskryminacji w systemach wynagrodzeń oraz war-
tościowanie kompetencji. W trzecim rozdziale opisano zagadnienie aplikacji wartościowania pracy. Opisano tu procedurę war-
tościowania pracy, zanalizowano pracę jako podstawę realizacji procesu wartościowania pracy oraz opisano metody łączenia 
wyników wartościowania pracy z płacą: systemu taryfowego i budowy tabeli płac. W ostatnim rozdziale opisano projekty nowych 
systemów wartościowania pracy.

Ramy instytucjonalne polityki pieniężnej – teoria i pomiar. Jacek Pietrucha. 
ISBN 978-83-7246-464-4, s. 311, cena 35,50 zł, praca naukowa.

Zasadniczym celem opracowania jest wykazanie związków między rozwiązaniami instytucjonalnymi w zakresie polityki pieniężnej banku 
centralnego oraz ich roli w krajach transformacji systemowej. Zadaniem rozdziałów 1 i 2 niniejszej pracy jest przedstawienie ram instytucjo-
nalnych polityki pieniężnej jako problemu wyboru właściwego rozwiązania instytucjonalnego. Zadaniem rozdziałów 3 i 4 jest zdefiniowanie 
niezależności, przejrzystości oraz odpowiedzialności na tle najważniejszych nurtów dyskusji obecnej w literaturze przedmiotu. Osobne podroz-
działy poświęcono metodom pomiaru ram instytucjonalnych polityki pieniężnej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad konstrukcji mierników 
niezależności prawnej, przejrzystości w ujęciu instytucjonalnym oraz odpowiedzialności. W rozdziale 5 podjęto próbę uporządkowania dysku-
sji nad związkami między ramami instytucjonalnymi polityki pieniężnej a cechami instytucjonalnymi systemu gospodarczego i systemu poli-
tycznego oraz zaproponowano uwzględnienie nowych aspektów (między innymi zaufanie, instytucje nieformalne). Warto podkreślić, że jak 
dotąd brakuje spójnych badań w tym zakresie, literatura jest rozproszona i najczęściej podejmuje się tylko wybrane wątki. Dopiero w ostat-
nich latach można zauważyć wyraźny wzrost zainteresowania tą problematyką, trudno zatem na razie o jednoznaczne i spójne wnioski. 
W rozdziale 6 zebrano wyniki dotychczasowych badań empirycznych, co stanowi wprowadzenie do rozdziału 7 w całości poświęconego 
ramom instytucjonalnym polityki pieniężnej w krajach transformacji systemowej.

Nowości wydawnicze
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