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Wraz z nowym rokiem 
akademickim 2014/2015, 
wychodząc naprzeciw 
absolwentom, Uniwersytet 
uruchamia „System Przywilejów 
Absolwenta”. Ten swoisty 
program lojalnościowy 
na trwałe wzmocni ich więź 
z macierzystą uczelnią.

Przystępujący do programu otrzymają wyposażoną w specjal-
ny mikroczip Kartę Absolwenta, uprawniającą do skorzysta-
nia z preferencyjnych cen usług edukacyjnych oferowanych 
przez uczelnię, ze szczególnym uwzględnieniem studiów po-
dyplomowych.  

To jednak nie wszystko. Dzięki ścisłej współpracy Uniwersy-
tetu z podmiotami gospodarczymi i instytucjami posiadacze 
Karty Absolwenta będą mogli skorzystać z szerokiego i stale 
aktualizowanego wachlarza upustów na produkty i usługi do-
starczane przez partnerów programu.

Zainteresowanych wydaniem karty oraz tych, którzy pragną 
dowiedzieć się więcej o korzyściach z Systemu Przywilejów 
Absolwenta, zachęcamy do odwiedzenia strony.

As the new academic year 
begins, our university launches 
the Graduate Privileges Scheme 
(SPA), a loyalty programme 
targeting our former students. 
The programme aims to 
develop a strong and lasting 
bond between the University 
and its graduates.

Participants in the programme will receive a Graduate Card, 
equipped with a special microchip. Cardholders will be enti-
tled to preferential prices for a range of educational services 
off ered by the University, in particular post-graduate studies.

However, there are more benefi ts on off er. Thanks to the close 
cooperation between the University of Economics in Katowice 
and the business and institutional environment, the Graduate 
Card holders will be able to take advantage of a wide – and 
constantly updated – choice of discounts on products and se-
rvices provided by our partners.

If you are interested in learning more about the benefi ts off e-
red by the Graduate Card, please visit our website.

Poznaj SPA
      program lojalnościowy UE Katowice
Introducing SPA
         our loyalty programme

www.ue.katowice.pl/SPA
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Bachelor’s Degree in Finance and Accounting 
for Business

Bachelor’s Degree in International Business

Master’s Degree in International Business

Joint Master’s Degree in European Business 
and Finance

Joint Master’s Degree in Quantitative Asset 
and Risk Management

Euro-classes

Studia pierwszego i drugiego stopnia
(stacjonarne i niestacjonarne)

kierunki:
/ Analityka Gospodarcza / Dziennikarstwo 
i Komunikacja Społeczna / Ekonomia / Finanse 
Menedżerskie (nowość) / Finanse i Rachunkowość 
/ Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia / 
Gospodarka i Zarządzanie Publiczne / Gospodarka 
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Przedsiębiorczość i Finanse (nowość) / Zarządzanie /

Studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

Studia podyplomowe i szkolenia

Kursy językowe 

Bezpłatne programy edukacji ekonomicznej 
dla dzieci i młodzieży:

EUD – Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy dla klas 5. i 6.
AME – Akademia Młodego Ekonomisty dla gimnazjum
ELIT – Ekonomia dla Liceum i Technikum

UETW – Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
                                 University of Economics in Katowice

Uniwersytet 
Ekonomiczny 
w Katowicach
Oferta dydaktyczna

University 
of Economics 
in Katowice
Study in Englishblisko

Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach znajduje się w ser-
cu największej polskiej aglome-
racji, pełnej pozytywnej energii. 
W regionie, gdzie sieć komunika-
cji oraz rozbudowana infrastruk-
tura sprawiają, że wszędzie jest 
blisko. W miejscu, gdzie studenci 
mają łatwy dostęp do wyda-
rzeń sportowych, kulturalnych 
i naukowych. A w Uniwersytecie 
mogą korzystać z dobrze rozwi-
niętych zasobów – sal dydaktycz-
nych, sal gimnastycznych, base-
nu, siłowni, najnowocześniejszej 
biblioteki w regionie (CINiBA) 
oraz Centrum Nowoczesnych 
Technologii Informatycznych.

your place
The heart of the University 
beats in the capital of Silesia, 
Poland’s second-largest metro-
politan areas. Region with great 
academic and business potential, 
full of positive energy, taking its 
source from diversity in respect 
of ethnicity, culture and to-
urism. Katowice is a unique city, 
reputed to be one of the most 
attractive investment areas in 
Central Europe, a city of sports 
and culture. It is a great place to 
study, live, work and have fun.

międzynarodowo
Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach słynie z licznych 
programów zagranicznej wy-
miany studentów, pracowników 
i stażystów. Udział w międzyna-
rodowych projektach, spotka-
niach i konferencjach organizo-
wanych przez uczelnię gwaran-
tuje kontakt z ludźmi z całego 
świata. Z tych powodów oraz 
dzięki naszej otwartości polscy 
i zagraniczni studenci chętnie 
wybierają Uniwersytet Ekono-
miczny i Katowice jako miejsce 
życia, kształcenia, rozrywki 
i pracy.

your space
In the modern global space, 
our university aims at being an 
internationally oriented centre 
of academic excellence. Thanks 
to numerous degree program-
mes in English, many interna-
tional partners you may study 
here in a real melting-pot with 
students from all over the world. 
You may participate in exchan-
ge programmes and take on 
internship in many countries. Do 
not hesitate to embark on a new 
adventure with us. Step up to 
the world @ UE Katowice.

przez całe życie
Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach to blisko 80 lat 
tradycji, około 500 wybitnych 
nauczycieli akademickich i 60 
tysięcy absolwentów cenionych 
przez pracodawców. Szeroki 
wachlarz kierunków studiów 
podyplomowych i szkoleń, kursy 
językowe, bezpłatne programy 
edukacyjne dla dzieci i młodzie-
ży, a także Uniwersytet Ekono-
miczny Trzeciego Wieku pozwa-
lają na zgłębianie wiedzy przez 
całe życie. 

your future
Our educational off er and 
lifelong learning programmes 
attract students from every 
generation. Due to the balance 
between academic strength and 
soft skills in our courses as well 
as professional career services 
the employability of our gra-
duates is very high. We cherish 
relations with our local and 
international alumni engaging 
them in many activities on cam-
pus and in social media. We are 
proud to create today’s mana-
gers for tomorrow’s challenges. 
We are the key to your future 
career.

www.ue.katowice.pl
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Od redakcji
Szanowni Czytelnicy!
Słowo wstępne zniknęło z „Forum” kil-
ka lat temu. Jednak dziś jest szczególna 
okazja, by przywrócić tę formę kontaktu 
z Czytelnikami. Przekazujemy bowiem 
Państwu biuletyn opracowany w nowej 
formule. Pierwszej zmiany nie sposób nie 
zauważyć – wszystkie teksty mają swój 
odpowiednik anglojęzyczny. To dla nas 
najważniejsze: dzielić się wydarzeniami 
z życia uczelni także z naszymi gośćmi 
i przyjaciółmi z całego świata. Temu podej-
ściu towarzyszy zmiana szaty graficznej. 
Mamy nadzieję, że będzie ona jednym 
z przyczynków do miłej lektury. A przy-
czynkiem drugim są nasze próby anga-
żowania coraz szerszego grona autorów, 
tworzących teksty może nieco krótsze, lecz 
przystępnie pokazujące życie Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach i jego po-
tencjał naukowo-dydaktyczny. Zachęcając 
Państwa do współtworzenia „Forum” przy-
pominamy, że wymogi redakcyjne publiko-
wane są na stronie internetowej uczelni.
Życzę miłej lektury,

Marcin Baron

From the editor
Dear Readers,
The editorial disappeared from our Forum 
a few years ago. Today, however, we are 
thrilled by the opportunity to bring it back, 
as we are launching our bulletin in a new 
format. The first change cannot be missed 
– all the texts are bilingual, in Polish and 
in English. This reflects what we consider 
our priority: to share the news from the 
university life with our guests and friends 
worldwide. The new format entails chang-
es in the graphic design and layout, which 
we hope will make the reading experience 
more enjoyable. We also intend to invite 
a wider circle of authors to give an engag-
ing account of the events shaping the life 
of the university and present its research 
and teaching potential. Encouraging you to 
send in your articles, we would like to refer 
our future contributors to our university 
website for editorial requirements. 
Enjoy the new Forum!
Yours faithfully,

Marcin Baron
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Panie Rektorze, czy na pół-
metku pierwszej kadencji 
można powiedzieć, że wiele 
ważnych kwestii ma się już 
„poukładanych po swojemu” 
– czyli że realizuje się swój 
program wyborczy?

Czasy są tak dynamiczne, 
a zmiany tak rozległe, że chy-
ba nie sposób mówić o tym, 
że jest to tylko i wyłącznie 
program tego rektora, tego 
zespołu rektorskiego czy tej 
kadencji. Niemniej główne 
elementy programu bez wąt-
pienia zostały zapoczątkowa-
ne i są wdrażane.

Które z nich uznałby Pan  
za najważniejsze?

Dotyczą one, oczywiście, tych 
składowych, które tworzą 
misję uczelni. Wiadomo, że 
misją nowoczesnej szkoły 
wyższej są badania naukowe 
i rozwój wiedzy. Na to, czym 
się zajmujemy, jest szczególne 
zapotrzebowanie, zwłaszcza 
w takich czasach jak teraz, 
kiedy gospodarka wychodzi 
z wielkiego kryzysu global-
nego. Od tej strony uczelnia, 
mająca rangę Uniwersytetu 
Ekonomicznego, musi po-
twierdzać, że jest w stanie 
takim oczekiwaniom sprostać, 
oferując pogłębione analizy 
procesów i propozycje doty-
czące różnych obszarów i po-
ziomów szczegółowości. My-
ślę, że w tej kwestii jednostki 
uczelniane zmobilizowały się 
bardziej, niż miało to miejsce 
kiedyś. I z pewnością nie jest 
to tylko moja zasługa, ale też 
po części sobie to przypisuję. 
Drugą sferą jest kształce-
nie. Bez wątpienia wynika 
ono z rozwoju naukowego, 
ale też ma swoje kwestie 
autonomiczne. Wśród nich 
wskazałbym na poszukiwa-
nie sposobów skutecznego 
przekazywania wiedzy oraz 
pobudzanie wśród studentów 
autentycznej zdolności do 
kształcenia się, rozwijania. 
Tutaj też dokonaliśmy w ostat-

Z rektorem, 
prof. Leszkiem 
Żabińskim 
rozmawia Marcin 
Baron.

An interview with 
His Magnificence 
Rector of the 
University of 
Economics in 
Katowice, Prof. 
Leszek Żabiński, 
conducted by 
Marcin Baron.

Bez zmian cofalibyśmy się, 
zamiast iść do przodu
Without changes we would lag 
behind instead of moving forward
nich latach postępu. Nasze 
zajęcia są coraz aktywniejsze, 
coraz silniej związane z prak-
tyką. Można też powiedzieć, 
że współdziałanie studentów 
i naukowców jest coraz lepsze. 
Choć nie ukrywam, że nie są 
to łatwe procesy. Przekonuje 
mnie zawarta w Krajowych 
Ramach Kwalifikacji orientacja 
na studenta. Ale też życzył-
bym sobie, by młodzi ludzie 
dostrzegali korzyści ze stu-
diowania w uczelni, która ma 
określoną renomę, prowadzi 
badania i ma związki z prak-
tyką. 
Wreszcie sferą trzecią, szcze-
gólnie dla mnie ważną, są już 
nie tyle kontakty z praktyką 
gospodarczą, co tworzenie 
stałych powiązań z nią. W co-
raz większym stopniu dopa-
sowujemy nasze produkty 
badawcze i edukacyjne do in-
dywidualnych potrzeb różnych 
podmiotów. Są już konkretne 
zapowiedzi, a wręcz toczą się 
prace, np. nad dedykowanymi 
edycjami studiów podyplomo-
wych czy doktoranckich. 

Poświęcił Pan Rektor sporo 
miejsca badaniom naukowym 
i budowanej na ich bazie 
współpracy z otoczeniem 
gospodarczym. Ale przecież, 
jednocześnie, w uczelnianej 
codzienności ciągle w głowach 
kołacze nam hasło „program 
oszczędnościowy”. Czy nie 
obawia się Pan, że teraz – 
w okresie, kiedy już radykal-
nie zmalały dostępne środki 
na rozwój naukowy, a jeszcze 
nie pozyskujemy znaczącego 
finansowania z rynku – nasza 
dynamika zmaleje?

Obawy te są potrzebne 
i uzasadnione. Trzeba je ar-
tykułować, żeby zrozumieć 

złożoność tego zagadnienia. 
Z drugiej jednak strony mu-
simy pamiętać, że uczelnia 
nie jest wyizolowana od 
gospodarki i społeczeństwa. 
I skoro cała gospodarka pod-
lega dynamicznym zmianom 
związanym z doskonaleniem 
się – o których przecież na-
uczamy – także i my powin-
niśmy mieć świadomość, jak 
działać w takich trudniejszych 
warunkach. Oczywiście pewne 
grupy pracowników, zwłasz-
cza młodszych, mogą wyrażać 
takie obawy. Ale podobnie 
też myślą czasami bardziej 
doświadczeni – samodzielni – 
naukowcy, gdyż sporo stypen-
diów i konkursów jest nakie-
rowanych na potrzeby młodej 
kadry. Dlatego chcielibyśmy 
stworzyć alternatywne źródła 
finansowania ze strony prak-
tyki gospodarczej. Ona ocze-
kuje konkretnych, jakościo-
wych produktów naukowych 
czy edukacyjnych. Jest to 
zrozumiałe i słuszne. Ale jeśli 
w ślad za tym pójdzie większe 
finansowanie, to będziemy się 
mogli tylko cieszyć. Chciałbym 
przy tym, by biznes rozpatry-
wał współpracę z nami w per-
spektywach opłacalności krót-
ko- i długookresowej. Nawet 
jeżeli w pierwszym okresie 
nie będzie uzyskiwał takiej 
rentowności, na jaką liczy, to 
w dłuższym horyzoncie ona 
się pojawi. 

Wróćmy wobec tego do dy-
daktyki. Czy – po naborze na 
studia I stopnia, stacjonarne 
– jest Pan Rektor zadowolony 
z rekrutacji?

Rekrutacja jest naszą stałą 
troską, bo każde zmniejszenie 
liczby studentów, szczególnie 
na studiach niestacjonarnych, 
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Your Magnificence, halfway 
through the first term of of-
fice, would you say that you 
have managed to tackle the 
essential matters in your own 
way – and that the election 
programme has been imple-
mented?

Times are so dynamic and 
changes so extensive that we 
cannot say that it is only the 
programme of this rector and 
his team, designed for this 
particular period in your office. 
Nevertheless, the key compo-
nents of the programme are 
being implemented.

Which of them would you 
call fundamental?

I would say these which 
constitute key elements of 
a mission of any modern, 
forward-looking university, i.e. 
scientific research and knowl-
edge development. There is  
a considerable demand for 
the research we conduct here, 
particularly at the present 
time, when the economy has  
been recovering from the 
global crisis. From this per-
spective, any university of 
economics has to prove that 
it is able to meet public ex-
pectations and offer in-depth, 
general or detailed, process 
analyses and recommenda-
tions in different areas. I think 
that all university units have 
been working with significant-
ly greater determination than 
in the past. Certainly, I cannot 
take all the credit, but I hope  
I have made some meaningful 
contribution.
Education is the second area. 
It naturally follows from sci-
entific development, but there 
are some area-specific issues 
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wiąże się ze zmniejszonym 
napływem środków do uczel-
ni. Ale też uważam, że mu- 
simy tę troskę przekuwać na 
myślenie o tym, jak zrewido-
wać nasze poglądy na kształ-
cenie i jego jakość. Warto 
stabilizować wielkość grup 
studenckich, może czasem 
nawet je zmniejszać, o ile jest 
to właściwa droga. Musimy 
też być otwarci na większą 
rekrutację międzynarodo-
wą. Wreszcie jest czas, by 
identyfikować optymalną dla 
nas liczbę studentów. Także 
w aspekcie dopuszczania na 
studia osób, których poziom 
wiedzy gwarantuje dobrą ja-
kość studiowania.

Jesteśmy też świadkami zmia-
ny strategicznej. Uczelnia 
kończy kształcenie w Bielsku-
-Białej, lecz wzmacnia swą 
obecność w Rybniku. Jakie 
oczekiwania stawia Pan przed 
tamtejszym przyszłym wy-
działem zamiejscowym?

Zmiany tej musieliśmy doko-
nać. Badania rynkowe, który-
mi dysponujemy, wskazują, że 
większe możliwości rozwoju 
daje nam działalność na te-
renie Rybnika i wzmacnianie 
swej pozycji w sąsiadujących 
z nim miastach i gminach. Ale 
nie tylko to zdecydowało. Jest 
wiele przesłanek płynących ze 
strony biznesu, czy to artyku-
łowanych bezpośrednio, czy 
też za pośrednictwem samo-
rządu lokalnego, świadczą-
cych o zainteresowaniu firm 
współpracą na rzecz kształ-
cenia i pozyskiwaniem absol-
wentów. W Rybniku stworzyło 
się środowisko otwarte na 
nasze produkty. Ta lokalizacja 
pozwala nam także utworzyć 
swoisty łuk strategiczny łą-
czący Katowice z uczelniami 
czeskimi. Ważne jest również 
żywe zainteresowanie władz 
samorządowych oraz przy-
chylność Politechniki Śląskiej 
wobec przyszłej współpracy.

Czego więc będziemy uczyć 
w Rybniku?

Odpowiemy ofertą, na którą 
jest największe zapotrzebo-
wanie. Będzie to zatem kieru-
nek finanse i rachunkowość, 
w ramach którego jednocze-
śnie sprofilujemy kształcenie 
w ważnych dla gospodarki 
Rybnika dziedzinach, jakimi 
są logistyka oraz informatyka 
w zarządzaniu logistycznym 
i finansowym. Jeśli będzie 
zainteresowanie, nie wyklu-
czam także powrotu do innych 
kierunków, które do tej pory 
były wykładane w Rybniku. 
Powiem nawet przekornie, że 
jeśli różnego rodzaju warunki 
ukształtują się korzystniej niż 
teraz, będziemy mogli myśleć 
także o odtwarzaniu kształce-
nia w Bielsku-Białej.

Wielu zmianom, o których Pan 
Rektor wspomina, towarzyszy 
ciągłe przekształcanie struk-
tury administracji uczelni. Czy 
jest ono faktycznie potrzebne?

Bez tych zmian cofalibyśmy 
się, zamiast iść do przo-
du. Działanie nie wsparte 
strukturą i organizacją jest 
chaotyczne i mało skuteczne. 
Musieliśmy wykreować takie 
jednostki, które po stronie 
administracji wzmacniają 
nasze działania, jak chociażby 
współpracę z praktyką gospo-
darczą. Niezbędne było stwo-
rzenie pionu marketingowego, 
kierowanego przez prorektora 
ds. marketingu i internacjo-
nalizacji. Celowość działania 
takiego pionu jest dla mnie 
poza dyskusją. Zauważam, że 
władze innych uczelni ekono-
micznych bacznie przyglądają 
się podejmowanym przez nas 
krokom. A to chyba dobrze 
o nas świadczy. 
Nie ukrywam jednak, że 
chciałbym, by takie myśle-
nie zeszło także na poziom 
wydziałów i by one – w więk-
szym stopniu niż do tej pory 
– były skłonne angażować 
się w zmiany organizacyjne. 
Wciąż nam brakuje tego, co 
znamy z liczących się uczelni 
zagranicznych, czyli dobrych 
ośrodków badawczych we-
wnątrz uczelni. Myślałem na 

as well. One of them is the 
pursuit of effective ways of 
knowledge sharing and inspir-
ing students to acquire a keen 
ability to learn and develop.
We have made great strides 
in this respect in recent years. 
Our classes are more interac-
tive and strongly connected 
with business practice. One 
can say students and academ-
ics are working more closely 
together now. However, I have 
to admit that these processes 
are not easy. I am totally in 
favour of the student-oriented 
approach developed by the 
National Qualifications Frame-
work. I would like young peo-
ple to appreciate the benefits 
of studying at an established 
university that conducts re-
search and has close ties with 
business practitioners.
The third important area is 
establishing contacts with 
business partners, particu-
larly the long-term ones. We 
provide research and educa-
tional products adapted to the 
individual needs of our clients. 
Some specific arrangements 
have already been made, e.g. 
for tailored solutions in the 
undergraduate and graduate 
studies.

You Magnificence, you have 
thoroughly discussed scientific 
research and cooperation with 
the business community. On  
a daily basis, however, we are 
concerned about the auster-
ity programme. Are you not 
afraid that now our dynamics 
will diminish? The financial 
resources available for scien-
tific development have shrunk 
significantly and we are still 
seeking substantial financing 
from the market.

These concerns are justified. 
We should articulate them to 
understand the complexity 
of this problem. On the other 
hand, we must be aware that 
the university is not isolated 
from the economy or society. 
And if the entire economy  
is undergoing dynamic self-
-improvement – and this is 

what we are teaching - we 
should know how to operate 
in tough economic conditions. 
Definitely, some members 
of our staff, especially the 
younger ones, may express 
such concerns.
However, more experienced 
senior academic lecturers 
sometimes think similarly, 
since many scholarships and 
competitions aim at the young 
staff. Thus, we would like to 
generate alternative sources 
of financing from the business 
community. They demand 
high quality scientific and 
educational products. This 
expectation is quite under-
standable and reasonable, 
especially when they provide 
higher financing. I would like 
business partners to consider 
cooperation with the univer-
sity in terms of short and 
long-term profitability. Even if 
they do not achieve the target 
profitability immediately, they 
can definitely expect tangible 
advantages in the future.

Let’s now return to teaching. 
We have finished recruitment 
into undergraduate full-time 
studies. Is the outcome satis-
factory?

Recruitment has always been 
our permanent forethought. 
Each decline in the number of 
students, especially the part-
time ones, results in lower 
financing for the university. 
But I believe that these con-
cerns should lead to a revision 
of our views on education and 
its quality. We have to stabi-
lize the number of students 
in groups, sometimes reduce 
it if that seems justified. We 
should recruit more students 
abroad. Now is the right mo-
ment to estimate the optimal 
number of students at the 
university and to specify the 
recruitment requirements so 
as to ensure good quality of 
education.
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początku, że takimi ośrodka-
mi mogą okazać się instytuty. 
Rozwiązanie to jest, jak po-
strzegam, raczej rozważane 
niż przyjmowane z aprobatą. 
Jakkolwiek by było, jestem 
przekonany o potrzebie gru-
powania katedr czy zespołów 
realizujących duże badania 
dla praktyki. Dostrzegam 
wzmacnianie się Centrum 
Badań i Ekspertyz i traktuję 
to jako sygnał, że tego rodza-
ju ośrodki mogą i powinny 
dobrze funkcjonować w struk-
turze wydziałowej i między-
wydziałowej. Ale to zależy od 
samego środowiska. Trudno, 
by rektor to dekretował, choć 
mógłby. 

Skoro takie jest spojrzenie 
Pana Rektora na procesy 
rozwojowe w uczelni, to pod 
jakim znakiem stanie rok aka-
demicki 2014/2015? Co będzie 
myślą przewodnią?

Tak się składa, że musimy 
działać jednocześnie na 
wszystkich frontach. To 
nie jest kadencja, w której 
wszystko jest ułożone i moż-
na systemowo skupiać się na 
jednym zagadnieniu. Z jednej 
strony będziemy dalej prze-
kształcać i struktury, i progra-
my kształcenia, ze szczegól-
nym uwzględnianiem potrzeb 
praktyki gospodarczej. W tej 
perspektywie będziemy także 
intensyfikować badania, licząc 
również na pojawienie się 
finansowania alternatywnego 
do grantowego i stypendial-
nego z funduszy centralnych. 
Temu wszystkiemu muszą 
towarzyszyć dopasowania 
infrastrukturalne. Będzie to 
więc czas wytężonej pracy 
i wspólnego wysiłku całej 
społeczności akademickiej. 
Stąd też chciałbym podzię-
kować wszystkim za dotych-
czasowe działania i otwartość 
wobec proponowanych 
zamierzeń. To nasz wspólny 
wysiłek dokonywania prze-
kształceń. A kiedy pojawią się 
ich owoce, będziemy musieli 
wypracować sposób, w jaki je 
skutecznie i efektywnie dzie-

lić i wykorzystywać, by nie 
były, kolokwialnie mówiąc, 
zbyt szybko przejadane. 

We are also witnessing  
a strategic change. We are 
discontinuing our educational 
services in Bielsko-Biała, but 
strengthening our presence 
in Rybnik. What are your 
expectations for the future 
extramural faculty?

We had to effect that change. 
Market research indicates 
that Rybnik offers greater op-
portunities for development 
and enables the university to 
attain a strong position in  
the vicinities. It was not the  
only reason behind our deci- 
sion. There is positive feed- 
back coming from the bu-
siness, either directly or 
indirectly through the local 
governments, that they are 
willing to assist the univer-
sity education and graduate 
recruitment programmes.  
In addition, Rybnik has cre-
ated a friendly environment. 
We can establish a foothold 
for future contacts with 
Czech universities. Moreover, 
local authorities support our 
operations and the Silesian 
University of Technology is 
interested in future collabora-
tion.

What are we going to teach in 
Rybnik then?

We will respond with an offer 
that is in high demand -  
Finance and Accounting. We 
will focus on the fields which 
are essential for the local 
economy, such as logistics 
or information technology in 
logistics and finance manage-
ment. If there is sufficient de-
mand, we might offer courses 
that have been run in Rybnik 
so far. Provided various condi-
tions improve, we might be 

able to restore educational 
operations in Bielsko-Biała, 
too.

The changes you have men-
tioned are accompanied by 
continual improvement in 
the university organisational 
structure. Are they necessary?

Without them we would lag 
behind instead of moving 
forward. Our actions should 
be supported by structure 
and organisation, otherwise 
they would be chaotic and 
not very effective. We had to 
establish units which would 
organisationally support our 
activities, e.g. the cooperation 
with the business commu-
nity. As a result, we set up a 
marketing division headed by 
the Vice-Rector for Marketing 
and Internationalisation. The 
rationale for maintaining such 
a division is unquestionable 
to me. I can see that the au-
thorities of other economics 
universities are watching us 
closely and that, I believe, is  
a good sign. 
I have to admit that I expect 
faculties to adopt such an ap-
proach and would like them to 
engage in the organisational 
changes more actively. Unlike 
prominent universities abroad, 
we still lack good in-house 
research centres.  
At the beginning, I hoped 
that the institutes would be 
transformed into those re-
search centres. For the time 
being, such a solution is being 
considered, but not approved 
of. Personally, I am convinced 
that it is necessary to cluster 
departments or teams to 
conduct extensive research 
for the business. The Research 
and Expertise Centre is de-
veloping now and I think it is 
an indication that that such 
centres can and should oper-
ate well within a faculty and 
inter-faculty structure. But a 
lot depends upon the staff. 
We should not expect this 
process to be administered by 
a rector, although it is within 
their competence.

Your Magnificence, if these 
are you views on the de-
velopment processes at the 
university, what are the main 
objectives for the academic 
year 2014/2015?

As it happens, we have to 
be active in all areas. This 
is not a term of office when 
everything is well-organised 
and all efforts can systemati-
cally focus on one area. We 
will continue transforming 
the structure and educational 
programmes to respond to the 
needs of business circles. We 
will intensify research with 
this purpose in mind. We are 
also looking forward to alter-
native financing in addition 
to grants and scholarships 
from the central funds. There 
should be infrastructure modi-
fications. It will be the time 
of intensive work and joint 
efforts of the entire academic 
community. So I would like to 
thank everyone for their work 
and openness to our plans. 
The transformation we are 
undergoing is our collective 
endeavour. And when the 
fruits of our labour appear,  
we will have to decide how 
to effectively and efficiently 
share and use them so that 
they will not be consumed  
too quickly. 
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W bardzo krótkim czasie, kilkunastu dni, Śląsk, a nie waham się 
też i powiedzieć Polska, straciła kolejną wybitną postać – Pro-
fesora Zbigniewa Messnera. Pochodził, jak Wojciech Kilar, z Kre-
sów, tyle że z dalej położonego Stryja w województwie stanisła-
wowskim. Urodzony tam w 1929 roku, w tym mieście przeżył 
z rodzicami i braćmi bardzo trudny czas wojny pod kolejnymi 
okupacjami, radziecką, niemiecką i ponownie radziecką, odby-
wając w tym czasie edukację podstawową.
Po II wojnie światowej w Gliwicach, gdzie ostatecznie osiedliła 
się rodzina Messnerów, ukończył w 1948 roku Liceum Admini-
stracyjno-Handlowe, a w 1951 roku ówczesną Wyższą Szkołę 
Ekonomiczną w Katowicach. Tytuł zawodowy magistra nauk eko-
nomicznych uzyskał w WSE w Krakowie w 1953 roku.
Już wtedy bez wątpliwości wybrał Śląsk (i miejsca ościenne) jako 
swoje miejsce na ziemi. Miejsce, do którego można odnieść słowa 
wielkiej poetki Wisławy Szymborskiej z wiersza „Tutaj/Here”:

Jest tutaj co niemiara miejsc z okolicami,

Niektóre możesz specjalnie polubić,

Nazwać je po swojemu i chronić od złego.

Może gdzie indziej są miejsca podobne,

Jednak nikt nie uważa ich za piękne.

Myślę, że dla Profesora Zbigniewa Messnera wszystkie miejsca 
(i okolice), gdzie tutaj na Śląsku działał, zawsze z ogromnym 
zaangażowaniem i pasją, były piękne. I wszystkie szczególne, 
z różnych powodów, ulubione. (…) [Wśród nich – przyp. red.] były 
wreszcie Katowice, miasto stołeczne województwa śląskiego, 
siedziba obecnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
uczelni, dla której Jego zasługi, porównywalne do zasług jej za-
łożyciela, dr. Józefa Lisaka, trudno jest przecenić. (…) W kato-
wickiej uczelni ekonomicznej, przez długie lata działającej pod 
patronatem Karola Adamieckiego (urodzonego w Dąbrowie Gór-
niczej), wybitnego współtwórcy polskiego nauk o zarządzaniu, 
uzyskał Zbigniew Messner wszystkie możliwe awanse naukowe 
i zawodowe, wnosząc jednocześnie, sukcesywnie, coraz większy 
wkład do rozwoju nauk ekonomicznych, w szczególności do dys-
cypliny rachunkowości, zastosowań informatyki w księgowości, 
jak i też zarządzania i finansów. Był siedemnastym w historii 

Fragmenty przemówienia rektora, prof. Leszka Żabińskiego, na żałobnym  
posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach poświęco-
nym wspomnieniu śp. prof. Zbigniewa Messnera. / Extracts from a speech 
delivered by rector Prof. Leszek Żabiński at the memorial meeting held by 
the Senate of the University of Economics in Katowice to commemorate  
the late Prof. Zbigniew Messner.

Ostatnie pożegnanie  
Rektora Seniora

In a very short period of time, in several days, Silesia, and I would 
even say Poland, lost another prominent figure, Prof. Zbigniew 
Messner. Like the departed Wojciech Kilar (editor’s note: a fa-
mous Polish musician living and composing in Katowice), he came 
from the Eastern Borderlands of the Second Polish Republic. He 
was born in Stryj, in Stanisławów Voivodeship, in 1929, where he 
lived together with his parents and his brothers through World 
War II, under the successive occupations of the Soviets, the Nazi 
Germans and the Soviets again. Then he completed his primary 
education.
After the war, the Messner family settled in Gliwice, where Zbig-
niew Messner finished the Secondary School of Business and 
Administration in 1948. In 1951, he graduated from the State 
College of Economic Administration (WSE) in Katowice. He ob-
tained a master’s degree in economics at the Higher School of 
Economics in Cracow in 1953. It was undoubtedly at that time 
that he chose Silesia and its vicinities as his place on Earth. The 
place that the verses of Wisława Szymborska’s poem, „Here”, 
can be referred to: 

Here we have countless places with vicinities.

You may take a like to some,

give them pet names,

protect them from harm.

There may be comparable places elsewhere,

but no one thinks they’re beautiful.
(translation by Clare Cavanagh and Stanisław Barańczak)

I think that for Prof. Zbigniew Messner all places in Silesia (and 
its vicinities), where he always worked with great passion and 
commitment, were beautiful. All of them were special and his fa-
vourite ones, for various reasons. One of such places was Kato-
wice, the capital of the Silesian Voivodeship and the seat of the 
University of Economics. His services to the university, compa-
rable only to those of its founder, Dr Józef Lisak, cannot be over-
estimated. (…) Zbigniew Messner moved up the academic and 
professional ladder at the University of Economics in Katowice, 
named after Karol Adamiecki, one of the eminent creators of the 
Polish management sciences (born in Dąbrowa Górnicza). At the 

The Final Farewell  
to the Senior Rector
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uczelni doktorem nauk ekonomicznych (spośród do dzisiaj 911) 
oraz pierwszym doktorem habilitowanym (spośród blisko 200 
dotąd wypromowanych). (…) W roku 1972 uzyskał tytuł nauko-
wy profesora nadzwyczajnego, a w roku 1977 tytuł profesora 
zwyczajnego nauk ekonomicznych.
W bardzo bogatym dorobku naukowym Profesora, złożonym 
z ponad 200 publikacji, na który składają się liczne prace nauko-
we, podręczniki i skrypty (tych ostatnich ponad 30), odnajduje-
my w analizowanych i proponowanych rozwiązaniach głęboką 
znajomość, wręcz umiłowanie wiedzy ekonomicznej, ze zdrowy-
mi zasadami racjonalnego i harmonijnego gospodarowania, któ-
rego efekty wymagają i mogą być odzwierciedlone w liczbach, 
miarach i współczesnych standardach rachunkowości, bez tak 
modnych i bezkrytycznie propagowanych w dwóch ostatnich 
dekadach rozwiązań (jak choćby kreatywna rachunkowość czy 
turbodynamiczne lewary finansowe), które znacząco przyczyniły 
się do wybuchu kryzysu globalnego. Zbigniew Messner, śladem 
tylko największych uczonych, a nie koryfeuszy wąskich specjal-
ności, doceniał wagę wszystkich nauk i specjalności ekonomicz-
nych i komplementarnych dyscyplin społecznych, technicznych 
czy ścisłych, w pełnym prawidłowym oglądzie coraz bardziej 
skomplikowanych współczesnych zjawisk i procesów ekono-
micznych, społeczno-gospodarczych i kulturowych.
Tak też kształcił doktorantów, których wypromował siedemna-
stu, ukierunkowywał habilitantów, nie mówiąc o magistrantach. 
Brał też udział w licznych przewodach habilitacyjnych i profe-
sorskich. Tak też starał się, z dużym powodzeniem, rozwijać 
placówki, którymi przyszło mu kierować, w szczególności ma-
cierzystą uczelnię, (…) pełniąc funkcje prorektora (1968-1975), 
a potem rektora (1975-1982), w tym w drugiej kadencji z wy-
boru. To w okresie Jego kolejnych kadencji powstała podstawo-
wa infrastruktura materialna uczelni (budynki B, C, D, a potem 
F), jej struktura naukowa i organizacyjna została wzbogacona 
o rozwinięty ośrodek nauk handlowych i marketingowych, roz-
budowano w pełni informatykę (Centrum Obliczeniowe, Instytut 
Organizacji Przetwarzania Danych, którym Profesor kierował), 
zdynamizowano rozwój badań i studiów przestrzennych, rów-
nież w zakresie transportu. (…) 
Społeczna czy wręcz społecznikowska pasja Zbigniewa Messne-
ra zaowocowała rozległą działalnością w organizacjach pozarzą-
dowych, w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym na szczeblu 
okręgowym, jak i krajowym (że wymienię tylko Jego działalność 
jako długoletniego dyrektora Zakładu Szkolenia Ekonomicznego 
w Katowicach, wiceprezesa Zarządu Głównego i wiceprzewodni-
czącego Rady Naukowej PTE) oraz Stowarzyszeniu Księgowych 
w Polsce. W tej organizacji pełnił wiele odpowiedzialnych funk-
cji, z najwyższą – prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
(od roku 1995 do śmierci) oraz przewodniczącego Komisji Eg-
zaminacyjnej (samorządowej) dla kandydatów na biegłych rewi-
dentów. Trudno przecenić rezultaty tej działalności, zarówno tej 
wcześniejszej, jak i współcześnie prowadzonej, dla kształcenia 
kadry księgowych i biegłych rewidentów dla nowoczesnej go-
spodarki rynkowej.
Najbardziej odpowiedzialne społecznie zadania wykonywał Pro-
fesor Zbigniew Messner, pełniąc kolejne funkcje polityczne i rzą-
dowe: przewodniczącego WRN w Katowicach (1980-1983), I se-
kretarza KW PZPR w Katowicach, od roku 1983 wicepremiera ds. 
gospodarczych, a w latach 1985-1988 prezesa Rady Ministrów. 
Podobnie jak znaczna część powojennej inteligencji, nastawionej 
na program pracy pozytywnej w zniewolonej ojczyźnie, uwraż-
liwionej społecznie, nie widział też prawdopodobnie możliwości 
skutecznego działania bez przynależności członkowskiej w partii 

same time, he continually contributed to the development of the 
economic sciences, particularly accounting, the application of IT 
solutions in accounting as well as management and finance. He 
was the seventeenth person to be awarded a PhD degree in eco-
nomics by the University (out of 911 doctoral degrees awarded 
up till now) and the first to obtain a habilitated doctor degree 
(out of 200). (…) In 1972, Zbigniew Messner became an associate 
professor, and in 1977 – a full professor of economics.
Prof. Messner was a prolific scholar, an author of more than 200 
publications, including numerous scientific papers, textbooks 
and more than 30 coursebooks. His analyses and solutions were 
based on an in-depth knowledge and even passion for economic 
sciences and the principles of rational and harmonious manage-
ment. He believed that the results of business activities can and 
should be measureable, quantifiable and presented in accord-
ance with modern accounting standards. He never adopted any 
of those fashionable practices, uncritically promoted over the 
last two decades (such as creative accounting or high dynamic 
leverage), which significantly contributed to the global crisis. 
Like all great scientists, and contrary to those focused only on 
their chosen field, Zbigniew Messner was of the opinion that an 
overall understanding of the complex modern economic, social 
and cultural phenomena and processes can be gained only by 
combining the study of a wide scope of economic sciences with 
the study of the complementary social, technical and natural 
sciences.
He conveyed such a view to all his undergraduate and gradu-
ate students. He promoted 17 doctoral students and guided the 
PhD holders through their habilitation. He also participated in 
numerous habilitation and professorship proceedings. Zbigniew 
Messner successfully developed the institutions he headed, 
especially his alma mater, (…) where he served as vice-rector 
(1968-1975) and rector (1975-1982), being elected for the sec-
ond term. During his term of office, the university’s basic mate-
rial infrastructure was created (Buildings B, C, D and F). In order 
to improve the organisational and academic structure, he set 
up a centre for the studies of commerce and marketing, estab-
lished the information technology facilities (the Data Processing 
Centre, the Institute of Data Processing Management, headed 
by Prof. Messner himself), and encouraged the development of 
spatial research and studies, including transportation.
Due to his civic and community engagement, Zbigniew Mess-
ner was an active member of multiple non-governmental or-
ganisations at both regional and national levels, e.g. the Polish 
Economic Society (for many years he headed the Centre for 
Economic Education in Katowice, he was vice-president of the 
National Board and vice-president of the Research Council) and 
the Accountants Association in Poland. In the latter, he held a lot 
of pre-eminent positions – he was president of the Main Man-
agement Board (from 1995 until his death) and chairman of the 
regional Examinations Committee for candidates for statutory 
auditor’s profession. He made a tremendous impact on the edu-
cation of accountants and statutory auditors for the needs of 
the modern market economy. 
Prof. Zbigniew Messner held several political and government 
positions and then took on responsibilities of greatest social sig-
nificance: he was president of the Voivodeship People’s Council 
in Katowice (1980-83) and secretary of the Voivodeship Commit-
tee of the Polish United Workers’ Party in Katowice; in 1983 he 
assumed office as deputy prime minister of economy and in the 
years 1985-1988 he was president of the Council of Ministers. 
Like many other members of the post-war intelligentsia, who 
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rządzącej. A postawione przed Nim na niwie państwowej ostat-
nie zadania były przeogromne, ponad siły w ówczesnych uwa-
runkowaniach politycznych. Dotyczyły urynkowienia gospodarki 
w ramach tzw. II etapu reformy gospodarczej. Nie udało się wte-
dy, m.in. z powodu przegranego referendum. Jednakże wykona-
ne wówczas pod jego kierunkiem prace koncepcyjne i projekty 
legislacyjne, nie mówiąc o słynnym czy sławetnym powiedzeniu 
o swobodzie gospodarowania, przesłaniu o ogromnej sile oddzia-
ływania, tworzyły, torowały mentalną zmianę na rzecz zbliżającej 
się przemiany ustrojowej. I to również było, niedocenianą do dzi-
siaj, wielką zasługą Zbigniewa Messnera, ówczesnego premiera.
Umiłowanie swojego podstawowego zawodu i tej śląskiej ziemi 
spowodowały powrót Profesora na uczelnię w Katowicach (mimo 
propozycji zatrudnienia w SGPiS/SGH w Warszawie). Powrót przy 
pełnej aprobacie władz akademickich i całej społeczności uniwer-
syteckiej. (…) Do końca swych dni służył życzliwą radą i skutecz-
nym wsparciem nie tylko kierownictwu uczelni, ale każdemu pra-
cownikowi, który się o to zwracał, nie dzieląc ludzi według opcji 
politycznych, poglądów, przekonań czy wyznania. Z racji swoich 
zasług dla uczelni i szkolnictwa wyższego, ale też i dla regionu 
i kraju, był wyróżniony najwyższymi cywilnymi odznaczeniami 
państwowymi, nagrodami ministerialnymi i rektorskimi. Dostąpił 
też najwyższych godności akademickich, na które zasłużył, ale 
i uświetnił je swoim nazwiskiem. Były to: tytuł doktora honoris 
causa, pierwszy Medal Akademii Ekonomicznej, odnowiony do-
kładnie przez rokiem, w 50-lecie uzyskania, doktorat.
Pamięć o Tobie i Twoich dokonaniach, Drogi Panie Profesorze 
i Rektorze, to już trwały nurt współczesnych dziejów Two- 
jej Alma Mater, Twojego Uniwersytetu, Twojego Regionu i Twojej 
Ojczyzny.

Fragmenty przemówienia rektora, prof. Leszka Żabińskiego, 
na uroczystościach pogrzebowych. / Extracts from a speech given by  
the Rector, Prof. Leszek Żabiński at the funeral ceremony.

Odszedł Profesor  
Teodor Kramer

Z ogromnym żalem i głębokim smutkiem przyjęliśmy wiado-
mość o śmierci naszego…, mojego mistrza i nauczyciela, twórcy 
i współorganizatora wrocławskiej i katowickiej szkoły naukowej 
rynku, handlu i marketingu, którego życie, osobowość i twór-
czość, rozwijane kolejno w środowiskach akademickich Poznania, 
Wrocławia i Katowic, także i Bielska-Białej, w nich właśnie po-
zostawiły najsilniejsze piętno: kolejne ważne dla nauki polskiej 
o rynku, handlu i marketingu prace naukowe i podręczniki, licz-
ne grona wdzięcznych, zafascynowanych uczniów – studentów 

Katowice, 16 stycznia 2014 roku / Katowice, 16 January 2014

Non omnis morieris carissime Profesor!

It was with great regret and sadness that we received the news 
of the death of our..., my master and teacher, the creator and 
co-founder of the Wrocław and Katowice schools of the studies 
of market, commerce and marketing. His life, personality and 
works made a lasting imprint on the academic communities of 
Poznań, Wrocław, Katowice and Bielsko-Biała, where he wrote 
his scientific papers and textbooks, so significant for the devel-
opment of the disciplines he promoted, and where he had a lot 
of grateful pupils – students and colleagues – their eyes shining, 
as he would say. He attracted them not only with his extensive 
knowledge but also with his flowery literary language as well as 
his open attitude, friendliness and helpfulness in solving their 

were socially sensitive and eager to make a positive contribution 
to the well-being of the enslaved homeland, he probably didn’t 
believe that it was possible to act effectively without joining the 
ruling party. And the last public responsibilities that he was faced 
up with were enormous, beyond his power, taking into consid-
eration the specific political circumstances of those times. They 
involved introducing a market economy as part of the so-called 
second stage of the economic reforms. He failed then, a lost 
referendum being one of the reasons. However, the conceptual 
framework and legislative proposals formulated under his direc-
tion, not to mention the famous notion of freedom of economic 
activity, which had a wide popular appeal, paved the way for 
mental changes in favour of the upcoming political transition.
Prof. Messner’s great love of his profession and Silesia brought 
him back to the university in Katowice (despite the employment 
opportunities at the Warsaw School of Economics). His return 
met with full approval of the university authorities and the 
entire university community. (…) Until the last days of his life, 
he offered helpful advice and effective support not only to the 
university authorities, but also to any employee who turned to 
him, regardless of their political preferences, views, beliefs or re-
ligion. In recognition of his exceptional merit and service to the 
university, education as well as to the region and the country, 
he received the highest civilian decorations, ministerial and rec-
tor’s awards. He attained the highest academic honours that he 
rightly deserved but also added splendour to: he was awarded 
the degree of Doctor Honoris Causa, the first Medal of the Karol 
Adamiecki University of Economics in Katowice, and the renewal 
of his doctorate exactly on its 50th anniversary. 
Dear Professor and Rector, the memories of you and your out-
standing accomplishments have already become integral part of 
the contemporary history of your Alma Mater, your university, 
your region and your homeland.

Professor Teodor 
Kramer passed away
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i współpracowników – tych o błyszczących oczach (jak mawiał), 
pozyskiwanych nie tylko rozległą wiedzą naukową mistrza, lecz 
także jej barwnym, literackim przekazem oraz otwartą posta-
wą, życzliwością i pomocą w rozwiązywaniu wielu problemów 
swoich wychowanków. (…) [To – przyp. red.] kiedyś wielki polski 
filozof, Tadeusz Kotarbiński, nazwał spolegliwością nauczycie-
la. I wreszcie pozostawiał tam tworzone najprzód samodzielnie, 
potem z coraz większym udziałem swojej małżonki, profesor Jó-
zefy Kramer, opera magna, dzieła wielkie, instytucjonalne, które 
i dzisiaj ważą na działaniach i rozwoju wspomnianych ośrodków 
akademickich. Tworzył je Pan Profesor, a potem Państwo Pro-
fesorowie niekiedy przy cichym, innym razem jawnym oporze 
części środowisk, ostatecznie jednak pozyskując do swych racji 
adwersarzy, pomni na wielokrotnie powtarzane nam powiedze-
nie cesarza i filozofa rzymskiego Marka Aureliusza, że „trzeba 
być mądrym w przemycaniu prawdy”. 
A chodziło, zarówno we wrocławskim, jak i katowickim ośrodku 
akademickim, bo Poznań miał bogate tradycje Wyższej Szkoły 
Handlowej, o równoprawne miejsce nauk i studiów handlowych 
w poprzednim ustroju gospodarczym, w którym dominował pry-
mat przemysłu ciężkiego, a potem, gdy próbowano ów ustrój 
w latach osiemdziesiątych jeszcze zreformować, o uruchomienie 
mechanizmów rynkowych w gospodarce, o dopływ z Zachodu 
nowej wiedzy marketingowej. (…) Przerodziło się to najprzód 
w jeden z pierwszych podręczników z analizy rynku pod redak-
cją Profesora, a potem kilkakrotnie wznawiany przez PWE pod-
ręcznik marketingu. Ściśle rozwijana współpraca z czołowymi 
europejskimi profesorami marketingu (wspomnę już nieżyjących 
Michaela Thomasa ze Szkocji i Hansa Günthera Meissnera z Nie-
miec) oraz polskimi ośrodkami akademickimi, w tym szczególnie 
krakowskim, przyniosła znany leksykon marketingu (pod współ-
redakcją śp. profesorów Jerzego Altkorna i Teodora Kramera). 
Nie odmawiał nigdy sprawowania pracochłonnych funkcji kie-
rowniczych na uczelni. Z wielką pasją działał też społecznie (…). 
Odbył staże badawcze w Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, 
Włoszech i Finlandii. Był przewodniczącym i członkiem wielu 
ważnych instytucji ds. rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego 
w Polsce, w tym Rady Naukowej Instytutu Rynku Wewnętrznego 
i Konsumpcji w Warszawie, Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, 
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. 
W zmarłym Panu Profesorze nauka polska, społeczność akade-
micka Katowic, Wrocławia i Poznania, innych ośrodków akade-
mickich w Polsce tracą osobowość o wielkich zasobach umysłu, 
uczonego ekonomistę, wybitnego wykładowcę i mentora wielu 
pokoleń naukowców, studentów i menedżerów, prawego i do-
brego człowieka, mistrza spolegliwego, wielkiego miłośnika 
przyrody.
Niech Jego ostatniej drodze towarzyszą słowa wiersza-modlitwy 
księdza Jana Twardowskiego:

Święty Michale Archaniele,

Z mieczem, trąbą, tarczą ciężką

Prowadź tę duszę do Nieba –

Zwyczajną polną ścieżką.

Bielsko-Biała, 24 czerwca 2014 roku

problems. (…) This is what a great Polish philosopher, Tadeusz 
Kotarbiński, called teacher’s trustworthiness. In those cities 
he left his opera magna, great works, institutes, which he first 
established by himself and later, in co-operation with his wife, 
Prof. Józefa Kramer. They still have a powerful impact on the ac-
ademic centres there. When Prof. Kramer and his wife were set-
ting up these institutes, they encountered quiet and sometimes 
overt resistance of some members of the local communities. 
However, they managed to win their adversaries over, bearing in 
mind what Marcus Aurelius, a Roman emperor and philosopher 
said: “One has to be wise when sneaking the truth”.
The former economic system was dominated by heavy indus-
tries and in the academic centres of Katowice and Wrocław it 
was difficult to ensure an equal status of the studies of and 
research into commerce with other sciences. The situation in 
Poznań was different, since it had a great tradition of its High-
er School of Commerce. In the 1980s, there were attempts to 
reform the system and introduce market mechanisms in the 
economy, so an inflow of the latest marketing knowledge from 
the West was essential. (…) As a result, Prof. Kramer edited one 
of the first textbooks on market analysis and a marketing text-
book, which has been reprinted several times by PWE. Close 
cooperation with the leading European professors of marketing 
(just to mention the departed Michele Thomas from Scotland 
and the departed Hans Günther Meissner from Germany) and 
Polish academic centres, particularly the one in Cracow, led to 
the publication of a well-known lexicon of marketing (co-edited 
by the departed professors Jerzy Altkorn and Teodor Kramer). 
Prof. Kramer always accepted the managerial functions at the 
university, although they involved a lot of hard work. He dem-
onstrated a strong commitment to civic engagement. (…) He 
completed research internships in the Netherlands, Germany, 
Great Britain, Italy and Finland. He was a member and chairman 
of numerous institutions for the development of sciences and 
higher education, including the Scientific Council of the Institute 
of Home Market and Consumption in Warsaw, the Committee 
on Economic Sciences of the Polish Academy of Science and the 
Central Commission for Academic Degrees and Titles.
Upon the death of Prof. Kramer, the Polish science, the academic 
communities of Katowice, Wrocław and Poznań and other aca-
demic centres in Poland are losing a man of superior intellect, 
a scholarly economist, a prominent lecturer and a mentor of 
numerous generations of scientists, students and managers, an 
upright and good man, a trustworthy master, a great lover of na-
ture. May the poem-prayer to St. Michael the Archangel by rev. 
Jan Twardowski accompany Professor on his final journey. 

 / Bielsko-Biała, 24 June 2014
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Wydział, będący zamiejscową podstawo-
wą jednostką organizacyjną uczelni, do 
czasu uzyskania uprawnień do prowadze-
nia studiów jest jednostką w organizacji. 
Kształcenie w ramach formuły Rybnickiego 
Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego zakoń-
czy się wraz z ukończeniem studiów przez 
studentów przyjętych na rok akademicki 
2014/2015, jednak nie później niż do końca 
września 2017 roku. Nabór na pierwszy 
rok studiów pierwszego stopnia w ramach 
Wydziału rozpocznie się wraz z przyszło-
roczną rekrutacją na studia.

Ze zniżek w wysokości od 10 do 30 proc. 
skorzystać mogą studenci, absolwenci, 
pracownicy uczelni oraz ich rodziny, 
a także pracownicy firm i instytucji, któ-
rych przedstawiciel kierownictwa należy 
do Klubu Przyjaciół Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach. „Stawiamy na 
sprawdzoną jakość. Naszym absolwentom 
studiów pierwszego stopnia oferujemy 
zniżki na dalszą naukę na studiach nie-
stacjonarnych” – mówi prof. UE dr hab. 
Robert Tomanek, prorektor ds. organiza-
cji, finansów i rozwoju. „Studiujący u nas 
na drugim stopniu oraz na studiach dok-
toranckich będą mogli skorzystać także 

Na mocy Zarządzenia Rektora z dnia 
21 lipca 2014 roku powstaje Wydział 
Biznesu, Finansów i Administracji.  
Jego zaplecze organizacyjno-technicz-
ne stanowić będą zasoby Rybnickiego 
Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego. / 
The new Faculty of Business, Finance 
and Administration has been estab-
lished by the Rector’s Order of 21 July 
2014. The resources of the Rybnik Re- 
search and Education Centre will form 
its organizational and technical basis.  

W uczelni wprowadzono system 
zniżek dotyczący opłat za studia 
drugiego stopnia niestacjonarne oraz 
podyplomowe. / The University has 
launched a discount scheme for the 
2nd cycle and postgraduate courses.

Powstaje piąty 
wydział

Krok w stronę  
„Karty Absolwenta”

z niższej opłaty za studia podyplomowe, 
łącząc je w jednym czasie” – dodaje.
Zniżki mają być wstępem do planowanego 
wprowadzenia „Systemu Przywilejów  
Absolwenta” oraz „Karty Absolwenta”. 
O pozostałych zniżkach i szczegółach  
przeczytać można w Zarządzeniu Rektora 
nr 33/14 i 44/14 oraz w Uchwale Senatu  
nr 62/2013/2014.

The faculty will remain a Rybnik-based 
organizational university unit until being 
granted the right to offer degree courses. 
Study programmes run by the Rybnik Re-
search and Education Centre will cease to 
be provided upon the graduation of stu-
dents starting their course in the academic 
year 2014/2015, but not later than by the 
end of September 2017. The new faculty 
will recruit its first students for the 1st 
cycle courses next year.

The 10%-30% discounts are available to  
the University’s students, graduates, 
employees and their families, but also to 
employees of companies and organizations 
whose management members belong to 
the University Friends Club. “We rely on 
proven quality. We offer our 1st cycle gra-
duates discounts on extra-mural studies”, 
says Prof. Robert Tomanek, Vice-Rector for 
Organizational Affairs, Finance and Deve-
lopment. “If they choose to join a 2nd cycle 
or doctoral programme, they will also have 
an opportunity to take advantage of a lo-
wer tuition fee for a postgraduate course,  
if they do them at the same time.”
The discounts are the first step towards the 
“Graduate Discount Scheme” and the “Gra-
duate Card”. Further details are available in 
the Rector’s Orders No. 33/14 and 44/14 as 
well as in the Senate’s Resolution  
No. 62/2013/2014.

The fifth faculty 
established

A step towards  
the Graduate Card

M
arek Kiczka
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Pracodawcy wysoko oceniają naszych absolwentów – zde-
cydowana większość jest zadowolona z poziomu, jaki re-
prezentują. Badania absolwentów wskazują też, że prawie 
90 proc. z nich nie ma problemu ze znalezieniem pracy. To 
najwyższy wskaźnik zatrudnialności wśród największych 
uczelni na Śląsku. Nasz uniwersytet w rankingowych oce-
nach znajduje się też w czołówce uczelni kształcących 
szefów dużych polskich firm. Powody do radości zatem 
są, a ich źródeł można upatrywać w bliskiej współpracy 
uczelni z firmami.
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach od wielu już lat 
blisko współpracuje z przedstawicielami praktyki gospo-
darczej. Wyrazem tego mogą być takie inicjatywy jak „Za-
rządzanie w praktyce” – otwarte warsztaty prowadzone 
przez kadrę zarządzającą dużych firm i samorządów (m.in. 
ING, Kompania Piwowarska, Stalexport, Miasto Katowi-
ce), warsztaty tematyczne, symulacje rozmów kwalifika-
cyjnych, szkolenia czy dni firmowe wypełnione zajęciami 
prowadzonymi przez przedstawicieli konkretnych firm. Ini-
cjatywy te mają charakter krótkich wydarzeń, dlatego też 
uczelnia z radością została gospodarzem przygotowanego 
z firmami programu o dłuższym horyzoncie czasu.
„Corporate Readiness Certificate”, bo o nim mowa, to pro-
gram, którego pomysł wyłonił się na bazie umowy podpi-
sanej przez uczelnię z firmą IBM. Do pomysłu dołączyły 
firmy ING Bank Śląski oraz ING Services Polska. Celem CRC 
było stworzenie spójnych obszarów kształcenia, które naj-
zdolniejszym i najbardziej aktywnym studentom umożli-
wią szybszy rozwój, zdobycie przedmiotowej wiedzy prak-
tycznej oraz wykształcenie umiejętności funkcjonowania 
w złożonym, nowoczesnym środowisku biznesowym. 
Najlepszym studentom zaproponowane zostaną płatne 
praktyki i staże w firmach. W ramach programu zaofero-
wane zostały trzy ścieżki kształcenia realizowane w języku 
polskim oraz angielskim: „Service management”, „Project 
management” oraz „IT w nowoczesnej instytucji finan-
sowej”. Zajęcia – prowadzone przez doświadczoną kadrę  

Studenci 
gotowi do pracy 
w renomowanych 
firmach Students ready 

for work in renowned 
companies

Employers think highly of our graduates and are satisfied 
with their qualifications. Surveys show that almost 90% 
of our graduates do not have a problem with finding em-
ployment. This is the highest employability rate among the 
largest higher schools in Silesia. Our University also ranks 
high as a school finished by the managers of large Polish 
companies. We have reasons to be proud of our successes, 
which may be attributed to close cooperation between the 
University and the business environment. 
The University of Economics in Katowice has had close ties 
with business practitioners for many years. The links have 
resulted in such initiatives as “Management in Practice” – 
open workshops run by managers from large companies 
and local governments (e.g. ING, Kompania Piwowarska, 
Stalexport, Katowice City), theme-based workshops, job in-
terview simulations or company days. These initiatives are 
short events, so the University welcomed an opportunity 
to host a longer programme created in cooperation with 
business.
The “Corporate Readiness Certificate” is a programme based 
on the idea originating from the agreement between the 
University and IBM. The project was later joined by two oth-
er companies, ING Bank Śląski and ING Services Polska. CRC 
aimed to create consistent learning areas which would give 
the most talented and active students a chance to develop 
faster, gain practical content knowledge and acquire skills 
crucial to success in today’s complex business environment. 
The best students will be offered paid work placements 

W semestrze letnim zakończyła się pierwsza edycja programu „Corporate Readiness Certificate” 
– praktycznych polsko- i anglojęzycznych zajęć przygotowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach we współpracy z IBM, ING Bankiem Śląskim oraz ING Services Polska. W kilkutygo-
dniowym programie wzięli udział studenci, którzy przeszli testy kwalifikacyjne. Wszyscy, którzy 
ukończyli program, otrzymali specjalne certyfikaty potwierdzające uzyskane umiejętności i przygo-
towanie do pracy w korporacji. / In the summer term, the first edition of the “Corporate Readiness 

Certificate” programme came to an end. The programme comprised 
practical workshops in Polish and English, developed by the Univer-
sity of Economics in Katowice in cooperation with IBM, ING Bank 
Śląski and ING Services Polska. A few-week-long programme offe-
red participation to students who had passed qualifying tests.  
The participants who completed the programme received certifica-
tes confirming their new skills and readiness for work in business.

W
ojciech D

yduch

©
 opolja - Fotolia.com



12 FORUM_nr 39 / 2014

menedżerską z firm partnerskich, każdorazowo wsparte 
narzędziami, technikami i oprogramowaniem związanym 
z daną tematyką – odbywały się przez kilka tygodni w sa-
lach CNTI. Każda ścieżka kształcenia rozpoczynała się i koń-
czyła egzaminem, którego zdanie warunkowało otrzymanie 
certyfikatu. Podczas tych kilku tygodni studenci ćwiczyli 
praktyczne kwestie związane m.in. z pracą kierownika pro-
jektu, komunikowaniem się w projekcie, narzędziami i tech-
nikami zarządzania projektem, procesami i serwisami IT, 
rozwiązaniami aplikacyjnymi w obszarze płatności czy pro-
cesami wytwarzania i wdrażania aplikacji, również mobil-
nych. Studenci mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy 
i nabycia nowych, praktycznych umiejętności w administra-
cji systemów Unix/AIX oraz Intel/Windows. W uroczystym 
zakończeniu pierwszej edycji projektu, które odbyło się 17 
czerwca br., wzięli udział przedstawiciele firm, uczestnicy 
programu oraz władze uczelni. Podsumowano dotychczaso-
wą współpracę oraz działania podjęte w ramach programu 
CRC. Przedstawiciele IBM Polska, ING Banku Śląskiego, ING 
Services Polska wygłosili także wspólny wykład poświęco-
ny tematyce nowych trendów informatycznych. Najważ-
niejszym punktem spotkania było wręczenie uczestnikom 
projektu certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętno-
ści. Do zobaczenia w kolejnej edycji „Corporate Readiness 
Certificate”!

and internships in the companies. The programme ran three 
learning paths in Polish and English: “Service management”, 
“Project management” and “IT in a modern financial institu-
tion”. Classes – delivered by experienced managers from the 
partner companies and supported with tools, techniques and 
software related to a given subject – were held in CNTI for 
a few weeks. Each learning path started and concluded with 
an exam which students had to pass to be awarded a certifi-
cate. During those few weeks, students worked on practical 
issues involved in the work of a project manager, project 
communication, project management tools and techniques, 
IT processes and services, payment-related applications, and 
application development and implementation processes. 
Students had an opportunity to develop their knowledge 
and acquire new, practical skills in the area of Unix/AIX and 
Intel/Windows system administration. The closing ceremony 
of the first edition of the project, held on 17 June 2014, was 
attended by the representatives of the partner companies, 
the programme participants and the university authorities. 
They discussed the cooperation within and achievements of 
the CRC programme, while the representatives of IBM Pol-
ska, ING Bank Śląski and ING Services Polska gave a joint 
lecture on new IT trends. The highlight of the evening was 
the awarding ceremony during which the participants were 
given the certificates attesting to their new skills. See you in 
the next edition of the “Corporate Readiness Certificate”!

W dniach 28-30 maja 2014 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach gościł przedstawicieli środowisk 
naukowych z całego świata na dorocznej międzynarodowej konferencji „Global Business Research Sympo-
sium” (GBRS). Wcześniejsze edycje konferencji odbywały się w Nowym Jorku, Rzymie i Walencji, w tym roku 
przyszedł czas na Katowice. / From 28 to 30 May 2014, the University of Economics in Katowice held the an-
nual international conference “Global Business Research Symposium” (GBRS), attended by the representatives 
of scientific communities from all over the world. The earlier editions of the conference took place in New York, 
Rome and Valencia. This year it was time for Katowice.

Przez trzy dni wybitni naukowcy wymie-
niali poglądy na temat ekonomii, finan-
sów, zarządzania, marketingu, prawa, 
logistyki, rynków wschodzących oraz 
nowych technologii. Głównym celem 
konferencji była integracja środowiska 
naukowego z Polski oraz świata zainte-

Prestiżowe sympozjum 
w murach uczelni

A prestigious symposium  
at the University of Economics  
in Katowice

resowanego tematyką szeroko pojętego 
współczesnego biznesu międzynarodowe-
go. Konferencja pozwoliła na upowszech-
nienie najnowszych wyników badań, 
a także wskazała kierunki oraz możliwo-
ści rozwoju trendów w naukach ekono-
micznych i biznesie międzynarodowym.  

1. edycja  
programu „Corporate 
Readiness Certificate”1st edition of the 

"Corporate Readiness
 Certificate" programme

M
arta G

rybś
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13

jący konferencję pt. „Crisis in Edu-
cation – Education in Crisis”. 
Gospodarzami tegorocznego sym-
pozjum oraz członkami zarządu 
GBRS byli prorektor ds. internacjo-
nalizacji i marketingu prof. Sławo-
mir Smyczek oraz dr Justyna Maty-
siewicz, którzy otrzymali prestiżo-
wą nagrodę Don Pitti Outstanding 
Service Award, przyznawaną przez 
St. John’s University w Nowym 
Jorku. Kapituła nagrody, składająca 
się z profesorów oraz przedstawi-

cieli międzynarodowego biznesu 
współpracujących z Tobin College 
of Business, postanowiła w tym 
roku wyróżnić naszych pracowni-
ków w uznaniu za ich duży wkład 
w rozwój naukowy i zacieśnianie 
współpracy międzynarodowej  
z St. John’s University. 
Wydarzenie zostało objęte hono-
rowym patronatem minister nauki 
i szkolnictwa wyższego, prof. Leny 
Kolarskiej-Bobińskiej.

Tegoroczne rozważania skupiały 
się wokół próby odpowiedzi na 
ogólnoświatowy dylemat – jak 
zapobiegać globalnym kryzysom 
ekonomicznym w przyszłości?
Gośćmi honorowymi konferencji 
byli: dziekan Tobin College of Busi-
ness w Nowym Jorku prof. Victoria 
Shoaf oraz rektor Szkoły Głównej 
Handlowej prof. Tomasz Szapiro, 
który w auli Centrum Nowocze-
snych Technologii Informatycznych 
wygłosił otwarty wykład inauguru-

For three days eminent scientists 
exchanged views and opinions on 
economics, finance, management, 
marketing, law, logistics, emerging 
markets and modern technologies. 
The main aim of the conference was 
the integration of the Polish and 
world scientific community inter-
ested in contemporary international 
business. The conference enabled 
the popularization of the latest re-
search findings and identified po-
tential directions and trends in the 
economic sciences and international 
business. This year’s discussions 
attempted to address a worldwide 
dilemma – how to prevent global 
economic crises in the future?

The guests of honour at the confer-
ence were the Dean of Tobin Col-
lege of Business in New York, Prof. 
Victoria Shoaf and the Rector of the 
Warsaw School of Economics, Prof. 
Tomasz Szapiro, who opened the 
conference with a lecture entitled 
“Crisis in Education – Education in 
Crisis”. 
The hosts of this year’s symposium 
and the members of the GBRS board 
were the Vice-Rector for Interna-
tionalization and Marketing – Prof. 
Sławomir Smyczek and Dr Justyna 
Matysiewicz. They both received the 
prestigious award “Don Pitti Out-
standing Service Award”, granted 
by St. John’s University in New York. 
The award committee, consisting of 
professors and representatives of 
international business that cooper-
ate with Tobin College of Business,  

decided to honour our academics for 
their significant contribution to the 
scientific development and strength-
ening of the international coopera-
tion with St. John’s University. 
The event took place under the aus-
pices of the Minister of Science and 
Higher Education, Prof. Lena Kolarska-
-Bobińska.
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Projektem objęto trzy oddziel-
ne dotąd inicjatywy – kolejne 
edycje: „International Week: 
Internet Communication Ma-
nagement”, „New Media Day” 
oraz studencko-doktoranckiej 
konferencji naukowej „New 
Media and Technologies in 
Modern Marketing Communi-
cation”. 

IV edycja „International 
Week: Internet Communica-
tion Management”
Przez tydzień, od 7 do 11 
kwietnia, studenci brali udział 
w zajęciach prowadzonych 
przez 24 doświadczonych 
wykładowców z 12 krajów 
świata: Belgii, Egiptu, Grecji, 
Hiszpanii, Holandii, Niemiec, 
Rumunii, Słowacji, Turcji, 
Włoch, Ukrainy oraz Wielkiej 
Brytanii. Eksperci prowa-
dzili interaktywne wykłady 
i warsztaty. Studenci, zalicza-
jąc wybrany kurs akademicki, 
otrzymywali 3 punkty ECTS. 
W ciągu całego tygodnia 
nauczyciele z zagranicy 
przeprowadzili ponad 200 
godzin zajęć dydaktycznych, 
w których wzięło udział ponad 
200 studentów. W ostatnim 
dniu odbyła się konferencja 
i warsztaty zatytułowane 
„Good Practices in the Bolo-
gna Process”. Uczestnicy mieli 
możliwość zaprezentowania 
ciekawych przykładów doty-
czących wdrażania procesu 
bolońskiego w swoich uczel-
niach. Konferencję prowa-
dził prorektor ds. edukacji 
i współpracy z zagranicą, 
prof. Wojciech Dyduch, a do 
udziału w dyskusji zaproszono 
przedstawicieli władz dziekań-

skich wszystkich wydziałów, 
profesorów oraz pracowników 
administracji.

IV edycja „New Media Day”
W środę 9 kwietnia odbył 
się „New Media Day”, pod-
czas którego kampus uczelni 
przekształcił się w międzyna-
rodową platformę wymiany 
poglądów oraz doświadczeń 
pomiędzy naukowcami i stu-
dentami z różnych krajów. 
W tym dniu zaproszeni przed-
stawiciele firm poprowadzili 
otwarte wykłady i warsztaty 
dla studentów oraz pracow-
ników 9 uczelni należących 
do Konsorcjum Śląskich 
Uczelni Publicznych. Swoją 
wiedzą z zakresu szeroko 
rozumianych nowych mediów 
podzielili się: IBM Polska, 
IAB Polska, OS3 oraz Incuvo. 
Podczas poprzednich edycji 
tego prestiżowego wydarzenia 
– poza wysoką wartością me-
rytoryczną wykładów – polscy 
i zagraniczni studenci sko-
rzystali już z doświadczenia 
takich organizacji jak: IBM, 
IAB Polska, Dom Mediowy 
LOWE Media, Oracle, Fortune 
Cookie, i3D, Future Processing 
oraz Capgemini. W tym roku 
do słuchaczy dołączyli także 
odwiedzający Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach 
kandydaci na studia w ramach 
Dni Otwartych, które odby-
wały się w tym samym czasie. 
Całe wydarzenie prowadzone 
było w języku angielskim.

II edycja „New Media and 
Technologies in Modern Mar-
keting Communication”
Ta studencko-doktorancka 

Od 7 do 11 kwietnia br. w Uniwersytecie Ekono-
micznym w Katowicach odbyło się International 
New Media & Communication Forum. To szereg 
wydarzeń poświęconych nowym technologiom i ich 
wykorzystaniu w komunikacji. / From 7 to 11 April 
2014, the International New Media & Communica-
tion Forum took place at the University of Economics 
in Katowice. The forum was devoted to new techno-
logies and their applications in communication. 

Innowacyjnie 
i międzynarodowo

Innovatively and 
internationally

The project brought toge-ther 
three separate initiatives, 
the subsequent editions of: 
“International Week: Internet 
Communication Manage-
ment”, “New Media Day” and 
the student-doctoral scientific 
conference “New Media and 
Technologies in Modern Mar-
keting Communications”. 

The 4th edition of “Internatio-
nal Week: Internet Communi-
cation Management”.  
For a week, from 7 to 11 April, 
students participated in class-
es, interactive lectures and 
workshops run by 24 experi-
enced lecturers from 12 coun-
tries: Belgium, Egypt, Greece, 
Spain, the Netherlands, Ger-
many, Romania, Slovakia, Tur-
key, Italy, Ukraine and Great 
Britain. The students who suc-
cessfully completed a selected 
academic course received  
3 ECTS points. During the 
whole week, the lecturers 
taught over 200 hours of clas-
ses, which were attended by 
more than 200 students. On 
the last day, the conference 
and workshops on “Good 
Practices in the Bologna Proc-
ess” were held and the partici-
pants had an opportunity to 
present interesting examples 
of the Bologna Process imple-
mentation at their universi-

ties. The conference was led 
by Prof. Wojciech Dyduch, 
Vice-Rector for Education and 
International Cooperation, 
while the representatives 
of the dean’s authorities of 
all faculties, professors and 
the administrative staff were 
invited to take part in the dis-
cussion.

The 4th edition of “New 
Media Day”  
On Wednesday, 9 April, “New 
Media Day” was organized. 
The university campus was 
transformed into an inter-
national platform where 
scientists and students from 
different countries exchanged 
their opinions and experience. 
The representatives of dif-
ferent companies invited to 
the event held open lectures 
and workshops for students 
and employees of 9 universi-
ties, members of the Silesian 
Universities Network “SUN”. 
IBM Polska, IAB Polska, OS3 
and Incuvo shared their 
knowledge of the widely-
understood new media. Dur-
ing the previous editions of 
this prestigious event, the 
Polish and foreign attendees 
had an opportunity to hear 
excellent lectures and take 
advantage of the experience 
of such organizations as: IBM, 

Edyta Lachow
icz-Santos, M

arek Kiczka
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międzynarodowa konferencja 
naukowa odbyła się w dniach 
10–11 kwietnia. Udział w niej 
wzięło ponad 50 osób repre-
zentujących najważniejsze 
ośrodki akademickie w Polsce 
i za granicą, w tym m.in.: 
Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu, Uniwersytet 
Jagielloński, Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Po-
znaniu, Uniwersytet Gdański, 
Akademię Morską w Gdyni, 
Uniwersytet Rzeszowski, Uni-
wersytet Ekonomiczny w Ka-
towicach, a także South Ural 
University w Rosji, oddział 
w Niżniewartowsku. Konferen-
cja miała na celu prezentację 
dorobku naukowego studen-
tów i doktorantów interesu-
jących się nowymi formami 
komunikacji w marketingu. Jej 
owocem, podobnie jak w roku 
ubiegłym, ma być publikacja 
zawierająca najlepsze referaty.
Wszystkie wydarzenia objęły 
swoim zasięgiem polskich 
i zagranicznych studentów 
oraz wykładowców.  

Misją całego przedsięwzięcia, 
które – jak zapowiadają or-
ganizatorzy – już na stałe zo-
stało wpisane do kalendarza 
akademickiego, jest promocja 
internacjonalizacji i wykorzy-
stania nowych mediów w śro-
dowisku akademickim, także 
na polu badawczo-naukowym, 
jak również wzmocnienie 
współpracy z zagranicznymi 
uczelniami i dialog między 
przedstawicielami biznesu 
i nauki.
Organizatorami połączonych 
w jedno przedsięwzięcie wy-
darzeń są jednostki Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Kato-
wicach, odpowiednio: Wydział 
Informatyki i Komunikacji przy 
wsparciu Biura Międzynarodo-
wej Wymiany Studentów, Biu-
ro Promocji i Nowych Mediów 
oraz Koło Naukowe Meritum 
działające przy Katedrze Ba-
dań Rynkowych i Marketingo-
wych. Patronat nad wydarze-
niem objął prezydent Katowic 
Piotr Uszok.

II Ogólnopolska Konferencja Demograficzna po akcesji Polski do Unii Europejskiej odbywała się w maju br. 
w Opolu i Kamieniu Śląskim. Jej głównym organizatorem była Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Honorowego patronatu udzielił prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisław Komorowski. / In May, the 2nd National Demographic Conference after Poland’s acces-
sion to the European Union was held in Opole and Kamień Śląski. The Department of Social and Economic 
Policy of the University of Economics in Katowice was the main organizer and President Bronisław  
Komorowski granted the honourable patronage.

Państwo, regiony i miasta 
wobec przemian  
              demograficznych

Program obejmował trzy sesje plenarne, dziewięć 
tematycznych oraz specjalną sesję młodych demo-
grafów przeznaczoną dla doktorantów. W konfe-
rencji wzięło udział około 100 osób. Z  obszernego 
programu merytorycznego poniżej przedstawiono 
najważniejsze fragmenty trzech głównych sesji ple-
narnych.

IAB Polska, Dom Mediowy 
LOWE Media, Oracle, Fortune 
Cookie, i3D, Future Process-
ing and Capgemini. This year, 
“New Media Day” coincided 
with the open days at the 
University of Economics in 
Katowice, so candidates visit-
ing the university joined their 
future fellow students. The 
official language of the event 
was English.

The 2nd edition of “New  
Media and Technologies  
in Modern Marketing  
Communications” 
This student-doctoral inter-
national scientific conference 
was held from 10 to 11 April. 
Over 50 representatives 
of major academic centres 
in Poland and abroad took 
part. They represented such 
schools as the Wrocław Uni-
versity of Economics, the  
Jagiellonian University in Cra-
cow, Adam Mickiewicz Univer-
sity in Poznań, the University 
of Gdańsk, the Gdynia Mari-
time University, the University 
of Rzeszów, the University of 
Economics in Katowice and 
the Nizhnevartovsk Branch of 
the South Ural University in 
Russia. The participants, stu-
dents and doctoral students 
interested in the new forms  

of marketing communications, 
presented their scientific 
achievements. As in the previ-
ous year, the best papers will 
be published.
All events were of great inte- 
rest to Polish and foreign stu-
dents and lecturers and the 
organizers declare that the 
project has already become 
part of the academic calendar. 
Its aim is to promote interna-
tionalization and the use of 
new media in the academic 
community, also for academic 
and research purposes. It is  
also hoped that it will streng- 
then the cooperation with 
foreign universities and in-
spire dialogue between the 
representatives of business 
and academia.
The event was organized by 
the following units of the 
University of Economics in 
Katowice: the Faculty of Infor-
matics and Communication, 
supported by the Student 
Exchange Office, the Promo-
tion and New Media Bureau 
and MERITUM, the Student 
Research Group operating at 
the Department of Market 
and Marketing Research. 
This year’s edition was or-
ganised under the patronage 
of Mr Piotr Uszok, Mayor of 
Katowice City.

The conference, which was attended by about 100 
participants, comprised three plenary sessions, nine 
thematic sessions and a special session of young 
demographers for doctoral students. The key issues 
of the plenary sessions are presented below.
The opening ceremony took place in the local govern-
ment offices of the Opole Voivodeship. Prof. Andrzej 
Rączaszek, the Chairman of the Organizational 
Committee, welcomed the guests and presented the 

A position of the state, 
regions and cities in the face of demographic changes

A
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Uroczyste otwarcie odbyło się w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Opol-
skiego, gdzie przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego prof. Andrzej Rączaszek 
powitał zebranych i przedstawił program 
obrad. Powitania na Opolszczyźnie doko-
nał wicemarszałek województwa opol-
skiego Roman Kolek, a z ramienia Komi-
tetu Nauk Demograficznych PAN zabrała 
głos jego przewodnicząca, prof. Irena  
E. Kotowska. W imieniu władz Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Katowicach wy-
stąpiły dziekan Wydziału Ekonomii prof. 
Barbara Kos oraz prodziekan Wydziału 
Ekonomii ds. nauki prof. Celina Olszak.
I sesja plenarna „Depopulacja a koncep-
cja specjalnej strefy demograficznej”, 
moderowana przez prof. Roberta Rauziń-
skiego, obejmowała trzy referaty. Celem 
wystąpienia prof. Jacka Szołtyska i prof. 
Grażyny Trzpiot (UE Katowice), zatytu-
łowanego „Przemiany demograficzne 
a mobilność mieszkańców miast”, było 
zaakcentowanie szczególnej sytuacji 
ludzi starszych w przestrzeni miejskiej 
w perspektywie mobilnościowej. Na 
jakość funkcjonowania ludzi starszych 
w miastach istotny wpływ ma stopień  
ich mobilności. Profesor Jerzy Runge (Uni-
wersytet Śląski) przedstawił regionalne 
i lokalne konsekwencje współczesnych 
przemian demograficznych w Polsce, 
koncentrując się na regionie katowickim 
i jego otoczeniu. Szczególnie trudną, wy-
magającą podejścia interdyscyplinarnego, 
jest perspektywa przemian tradycyjnych 
regionów społeczno-gospodarczych, 
jak i miast o słabo zdywersyfikowanych 
funkcjach miastotwórczych. „Opolska 
specjalna strefa demograficzna – kaprys 

wpływu wzrastającej liczby osób z wyż-
szym wykształceniem na zmiany wzorca 
płodności, oczekiwanej długości trwania 
życia, migracji, aktywności zawodowej 
oraz popytu na usługi kształcenia usta-
wicznego.
III sesja plenarna zatytułowana „Polityka 
migracyjna” moderowana była przez 
prof. Z. Strzeleckiego. Rozpoczął dr hab. 
Maciej Duszczyk z Kancelarii Prezydenta 
RP omówieniem polskiej polityki mi-
gracyjnej. Problem depopulacji miast 
zaprezentowała prof. Elżbieta Kryńska 
(Uniwersytet Łódzki) w referacie „Znika-
nie miasta. Studium przypadku Łodzi”. 
Doktor Jadwiga Gałka (UJ) w wystąpieniu 
„Wpływ migracji zagranicznych na zmia-
ny ludnościowe Polski” skupiła się na 
problemie wyjazdów, zarówno na pobyt 
stały, jak i czasowy osób młodych, w wie-
ku produkcyjnym. Z kolei prof. Krystian 
Heffner (Politechnika Opolska) zajął się 
kwestią związku bilansu migracji z roz-
wojem regionu.
W ramach konferencji odbyło się ponadto 
10 sesji tematycznych, w których wystą-
piło kilkudziesięciu autorów przedsta-
wiających swoje przemyślenia związane 
z prowadzonymi badaniami ludnościowy-
mi. Omawiano zarówno uwarunkowania 
przemian demograficznych, jak i ich 
wpływ na strukturę ludności, a także 
wynikające z nich nowe problemy dla 
edukacji, polityki ochrony zdrowia i poli-
tyki społecznej.
Konferencja zakończyła się merytorycz-
nym podsumowaniem dyskusji, sporzą-
dzonym przez prof. I.E. Kotowską, nato-
miast ostatecznego zamknięcia obrad 
dokonał prof. A. Rączaszek. Partnerami 
przedsięwzięcia byli: Urząd Marszał-
kowski w Opolu, Komitet Nauk Demo-
graficznych PAN, Komitet Nauk o Pracy 
i Polityce Społecznej PAN, Rządowa Rada 
Ludnościowa, Polskie Towarzystwo De-
mograficzne oraz Politechnika Opolska.

czy konieczność” to tytuł prezentacji 
prof. Kazimierza Szczygielskiego (Poli-
technika Opolska), pomysłodawcy uru-
chomienia tego specjalnego programu 
polityki ludnościowej na Opolszczyźnie. 
Skutki procesu określanego jako przej-
ście demograficzne ze szczególną siłą 
pojawiły się w województwie opolskim. 
Program „naprawy społecznej” w tym re-
gionie jest nie tylko jedynym takim kom-
pleksowym projektem w Polsce, ale tak-
że obrazem mariażu nauki z ośrodkiem 
operacyjnego zarządzania regionem.
Dalsza część obrad odbywała się 
w Kamieniu Śląskim. II sesję plenar-
ną „Polityka społeczna wobec zmiany 
demograficznej”, której moderatorem 
był przewodniczący Komitetu Nauk 
o Pracy i Polityce Społecznej PAN prof. 
Józef Orczyk, rozpoczęło wystąpienie 
minister Ireny Wóycickiej z Kancelarii 
Prezydenta RP zatytułowane „Dobry 
klimat dla rodziny”. Następnie marszałek 
województwa opolskiego Andrzej Buła 
przedstawił „Program specjalnej strefy 
demograficznej województwa opolskiego 
do roku 2020”. Referat prof. Kotowskiej 
(SGH) dotyczył reorientacji w podejściu 
do rodziny i polityki rodzinnej w reakcji 
na zmianę demograficzną w Europie. Po 
krótkiej charakterystyce istoty nowej de-
mografii Europy przeanalizowane zostały 
zmiany w sposobie myślenia o rodzinie 
i polityce rodzinnej w kontekście zmiany 
paradygmatu polityki społecznej wyrażo-
nej w koncepcji inwestycji społecznych. 
Profesor Marek Góra (SGH) omówił naj-
ważniejsze problemy polityki społecznej 
w warunkach nowej demografii Europy. 
„Jaka polityka ludnościowa dla Polski?” 
to tytuł wystąpienia prof. Zbigniewa 
Strzeleckiego (przewodniczącego Rządo-
wej Rady Ludnościowej). Na podstawie 
wyników spisu powszechnego 2011 
i najnowszej projekcji demograficznej 
autor zaprezentował wnioski dotyczące 

Otwarcie konferencji  

12 maja w sali plenarnej 

Urzędu Marszałkowskie-

go w Opolu: prof. B. Kos, 

prof. A. Rączaszek,  

prof. I.E. Kotowska,  

R. Kolek, B. Wierdak 

(przewodniczący Sejmiku 

Województwa 

Opolskiego)

The opening of the confe-

rence 12 May, a plenary 

hall of the Office of the 

Marshal in Opole:  

prof. B. Kos,  

prof. A. Rączaszek,  

prof. I.E. Kotowska,  

R. Kolek, B. Wierdak  

(chairman of the Sejmik 

(the Regional Council) of 

the Opole Voivodeship
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II sesja plenarna 13 maja 

w Kamieniu Śląskim / 

The 2nd plenary session 13 

May in Kamień Śląski: 

prof. W. Koczur, prof. I. Wóycicka, 

A. Buła, prof. J. Orczyk, 

prof. I.E. Kotowska

I sesja plenarna 12 maja 

w Opolu / The 1st plenary 

session 12 May in Opole: 

prof. K. Szczygielski, 

prof. J. Runge, 

prof. R. Rauziński, 

prof. G. Trzpiot, 

prof. J. Szołtysek

conference agenda. The conference  
participants were greeted by the Vice-
Marshal of the Opole Voivodeship, Mr Ro- 
man Kolek and the Chairperson of the 
Demographic Sciences Committee, Prof. 
Irena E. Kotowska. The University of 
Economics in Katowice was represented 
by the Dean of the Faculty of Economics, 
Prof. Barbara Kos, and the Vice-Dean for 
Scientific Affairs, Prof. Celina Olszak.
Three papers were presented during the 
1st plenary session on “The depopulation 
and the concept of a special demographic  
zone”, moderated by Prof. Robert Rau-
ziński. Prof. Jacek Szołtysek and Prof. Gra-
żyna Trzpiot, the University of Economics 
in Katowice, delivered a speech entitled 
“Demographic transformations and the 
mobility of city residents”, in which they 
discussed a unique situation of elderly 
people in urban space in terms of their 
mobility. They stressed that the degree of 
mobility of the elderly has a significant  
impact on the quality of their lives in cit-
ies and on their perception of that qua- 
lity. Prof. Jerzy Runge (University of Si-
lesia) presented the regional and local  
consequences of contemporary demo-
graphic transformations, with special fo- 
cus on the Katowice region. He indicated 
that the potential transformation of tradi-
tional socio-economic regions and cities 
with poorly diversified urban functions 
poses a particular difficulty and requires 
a multidisciplinary approach. “The Opole 
special demographic zone – a whim or 
a necessity?” – was a title of the speech 
made by Prof. Kazimierz Szczygielski  
(Opole University of Technology), the 
originator of a special population policy  
programme in the Opole region. He ex- 
plained that the effects of the demo-
graphic transition were particularly 
prominent in the Opole Voivodeship 
and presented the programme of “social 
recovery” implemented there. The pro-

g-ramme is the only so comprehensive 
a project in Poland and an example of 
the successful marriage of an academic 
institution and an operational manage-
ment centre in a region.
The next part of the conference took 
place in Kamień Śląski. The 2nd plenary 
session on “Social policy in the face of 
demographic changes” was moderated 
by the Chairman of the Labour Sciences 
and Social Policy Committee of the Polish 
Academy of Sciences, Prof. Józef Orczyk. 
It commenced with “A good climate for 
the family”, a talk given by Minister Irena 
Wóycicka from the Chancellery of the 
President. Next, the Marshal of the Opole 
Voivodeship, Mr Andrzej Buła presented 
“A programme of the special demogra-
phic zone in the Opole Voivodeship until 
the year 2020”. The paper presented 
by Prof. I.E. Kotowska (Warsaw School 
of Economics) dealt with shifts in the 
approach to the family and family policy 
in reaction to the demographic change 
in Europe. The speaker outlined the key 
characteristics of Europe’s new demogra-
phy and analyzed shifts in thinking about  
the family and family policy in the con-
text of the change in the social policy 
paradigm encapsulated in the concept 
of social investment. Prof. Marek Góra 
(Warsaw School of Economics) discussed 
the major problems of social policy in the 
new European demographic conditions. 
“What population policy for Poland?” was 
a title of the speech by Prof. Strzelecki, 
Chairman of the Government Popula-
tion Council. Based on the results of the 
general census of 2011 and the latest 
demographic projections, he presented 
the conclusions regarding the influence 
of the increasing number of people with 
higher education on the changes in the 
fertility paradigm, life expectancy, migra-
tion, active working life and demand for 
lifelong learning services.

The 3rd plenary session, entitled “The 
migration policy”, was moderated by Prof. 
Z. Strzelecki. The first speaker, Mr Maciej 
Duszczyk from the Chancellery of the 
President, discussed Poland’s migration 
policy. The problem of urban depopulation 
was presented by Prof. Elżbieta Kryńska 
(University of Łodź) in the paper “A disap-
pearing city. The case study of Łódź”. In 
her speech on “The influence of foreign 
migrations on the population changes in 
Poland”, Dr Jadwiga Gałka (Jagiellonian  
University in Cracow) focused on the 
problem of temporary or permanent emi-
gration of young Poles of working age. 
Prof. Krystian Heffner (Opole University 
of Technology) dealt with the relationship 
between the migration balance and the 
development of a region.
The conference comprised more than 10 
thematic sessions, during which several 
dozen speakers presented their reflec-
tions on the population research findings. 
The participants talked about the deter-
minants of demographic transformations, 
their impact on the population structure 
and consequent problems for education, 
health care and social policies.
At the end of the conference, Prof.  
I.E. Kotowska summarized the discussions 
and the entire debate was closed by Prof. 
Andrzej Rączaszek. The conference was 
organized in partnership with the Local 
Government of the Opole Voivodeship, 
the Labour Sciences and Social Policy 
Committee of the Polish Academy of 
Sciences, the Demographic Science Com-
mittee of the Polish Academy of Sciences, 
the Government Population Council, the 
Polish Demographic Association and the 
Opole University of Technology. 
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Rektorzy członkowie KRUE omawiali zagadnienia związane z bie-
żącymi problemami uczelni, w szczególności wynikami finanso-
wymi 2013 roku i planami finansowymi na rok 2014. Dyskutowa-
no m.in. o przygotowaniach do planowanej konferencji KRUE „25 
lat przemian rynkowych w Polsce”, która ma się odbyć w Szkole 
Głównej Handlowej. Przyjęto informacje i sprawozdania Funda-
cji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych za 2013 rok 
oraz przedstawiono informację o analizie benchmarkingowej 
uczelni tworzących KRUE. Obrady toczyły się w nowo otwartym 
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych.
Posiedzenie RKRUA 24 marca br. także zorganizowano w CNTI. 
Zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu z rektorami przy-
jęli m.in.: Elżbieta Bieńkowska – wicepremier, minister infra-
struktury i rozwoju, prof. Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu 
Europejskiego, dr Jerzy Ziętek – poseł na Sejm RP, dr inż. Piotr 
Litwa – wojewoda śląski oraz Mirosław Sekuła – marszałek wo-
jewództwa śląskiego. Głównym tematem spotkania była rola 
uczelni wyższych w rozwoju regionu. Dyskutowano o tym, co 
szkołom wyższym przyniesie nowa perspektywa finansowania 
płynącego z Unii Europejskiej. W szczególności skupiono się 
na wykorzystaniu środków z programów operacyjnych „Wie-
dza, Edukacja, Rozwój” oraz „Inteligentny Rozwój”. Omawiano 
także paneuropejskie programy „Horyzont 2020” i „Erasmus+”. 
Dużą część posiedzenia poświęcono koncepcjom tworzenia 
flagowych przestrzeni związanych z edukacją i nauką w regio-
nie. W tym aspekcie dyskusja toczyła się na kanwie projektów 
„UniverCity” (kreatywnej, inteligentnej dzielnicy akademickiej 
w centrum Katowic) oraz „Śląski Park Nauki” (interaktywnego 
centrum upowszechniania wiedzy w Parku Śląskim, na terenach 
wokół Planetarium). Uczelnie członkowskie RKRUA przystąpiły 
także do kampanii społecznej „Śląska Koalicja na rzecz Walki 
z Rakiem Szyjki Macicy”. 
Pierwszy dzień obrad KRUŚ poświęcono zagadnieniom przygo-
towania wspólnych projektów badawczych i edukacyjnych na 
kolejne lata. Dyskusja toczyła się wokół wystąpień wprowa-
dzających przygotowanych przez prof. Grażynę Borkowską (In-
stytut Badań Literackich PAN) na temat Narodowego Programu 
Rozwoju Humanistyki oraz prof. Floriana Kuźnika (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach) na temat funduszy strukturalnych  

W marcu br. odbyło się posiedzenie Konferencji 
Rektorów Uniwersytetów Ekonomicznych  
i Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni  
Akademickich, natomiast w maju zorganizowa-
no posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów 
Uniwersytetów Śląskich. Gospodarzem tych  
spotkań był rektor naszej uczelni, prof. Leszek 
Żabiński. / The meeting of the KRUE (the Confe-
rence of the Rectors of the Universities of Econo-
mics) and the Regional Conference of the Rectors 
of Academic Institutions (RKRUE) was held in 
March, followed by a plenary session attended 
by the Rectors of the Conference of the Silesian 
Universities (KRUŚ) organised in May. Both  
meetings were hosted by the Rector of our  
university, Prof. Leszek Żabiński.

Gościliśmy rektorów 

The KRUE and RKRUE Rectors
 at our university 

The rectors who are the members of the KRUE addressed issues 
related to the problems that the universities are currently facing, 
in particular the financial results for 2013 and plans for 2014. 
They discussed, among other matters, the preparations for the 
forthcoming KRUE conference “25 years of market transforma-
tion in Poland”, to be held at the Warsaw School of Economics. 
The reports prepared by the Foundation for Promotion and Ac-
creditation of Economic Degree Courses for 2013 were accepted, 
along with the information on the benchmarking analysis of 
KRUE member universities. The meetings took place in the newly 
opened Advanced Information Technology Centre (CNTI). 
The CNTI building was also chosen as the venue for the RKRUA 
meeting of March 24. The invitations to participate were accept-
ed by, among others, Elżbieta Bieńkowska, Deputy Prime Min-
ister and the Minister of Infrastructure and Development, Prof. 
Jerzy Buzek, Member of the European Parliament, Dr Jerzy Ziętek, 
Member of the Polish Parliament, Dr Piotr Litwa, the Voivode 
(Governor) of the Silesian Region, and Mirosław Sekuła – the Si-
lesian Province Marshal. 
The main subject of the meeting was the role universities play 
in regional development. The prospect of being financed by the 
European Union was also addressed, with the focus of the dis-
cussion on the use of funding obtained under the operational 
programmes “Knowledge, Education, Development” and “Intelli-
gent Development”. The next issue concerned the Pan-European 
programmes “Horizon 2020” and “Erasmus+”. A large part of the 
session was dedicated to the concept of creating flagship science 
and education areas in the region. With regard to this question, 
the discussion concerned the ‘UniverCity’ projects (‘UniverCity’ is 
the academic district of creativity and innovation in the centre of 
Katowice) and “The Silesian Park of Science” (an interactive cen-
tre for promoting knowledge dissemination in the Silesian Park, 
the area surrounding the Planetarium). The RKRUA member uni-
versities also joined the social campaign “Silesian Coalition for 
Fighting Cervical Cancer”.
The first day of the session was dedicated to the preparation of 
joint research and educational projects for the years to come. 
The discussion focused around the issues addressed in the in-
troductory speeches delivered by Prof. Grażyna Borkowska (the 
PAN Institute of Literary Research) concerning the National Pro-
gramme for the Development of Humanities, and by Prof. Florian  

M
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i programu „Horyzont 2020”. Omówiono także zagadnienia 
związane z rekrutacją, w tym z rolą matur państwowych w po-
stępowaniach rekrutacyjnych. Sesje w tym dniu odbyły się w za-
bytkowej kopalni „Guido”. Kolejnymi tematami – które zdomi-
nowały dzień drugi posiedzenia KRUŚ – były m.in. cyfryzacja 
wydawnictw naukowych oraz projekty wymiany studenckiej 
na obszarze pogranicza polsko-czeskiego. Prof. Irena Korbe-
lářová (Uniwersytet Śląski w Opawie) omówiła wyniki i wnioski 
z projektu „Dni Uniwersytetów Śląskich”. Skupiono się także 
na kwestiach organizacyjnych konferencji, w tym na sprawach 
statutowych oraz aktywnościach Międzynarodowego Centrum 
Studiów Śląskich przy KRUŚ oraz Sekretariatu KRUŚ. Drugi dzień 
był także okazją do przedstawienia gościom zalet Centrum No-
woczesnych Technologii Informatycznych.
KRUE tworzą: Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krako-
wie, Poznaniu i Wrocławiu oraz Szkoła Główna Handlowa w War-
szawie. W RKRUA zasiadają rektorzy uczelni z województwa ślą-
skiego i opolskiego, a także prezes katowickiego oddziału Pol-
skiej Akademii Nauk, dyrektor Biblioteki Śląskiej, przedstawiciel 
Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz rektorzy seminariów 
duchownych archidiecezji katowickiej, częstochowskiej i diece-
zji opolskiej. W skład KRUŚ wchodzą: Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet w Ostrawie, 
Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Śląski w Opawie, Uniwersytet 
Wrocławski oraz Biblioteka Śląska i Instytut Śląski w Opolu.

W ubiegłym roku gospodarzem konferencji była Katedra Ekonomii Wydziału Zarzą-
dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, będąca współorganizatorem 
cyklu. W tym roku do grona współorganizatorów dołączyła Katedra Polityki Ekono-
micznej i Europejskich Studiów Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu, która będzie gospodarzem konferencji w roku 2015. Podobnie jak poprzednie, 
i ta konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem akademików z całego kraju. 
Tegoroczni referenci reprezentowali kluczowe ośrodki uczelniane, w tym m.in. War-
szawę, Łódź, Kraków, Lublin i oczywiście Szczecin, Wrocław oraz Katowice. Konfe-
rencja odbyła się w budynku Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych. 
Nowoczesne i funkcjonalne wnętrza tego budynku sprzyjają owocnym dyskusjom, 
jak zauważył w mowie powitalnej w imieniu władz dziekańskich prof. Jacek Pietru-
cha. Udanych obrad oraz wielu nowych inspiracji życzyli zgromadzonym kierownicy 
katedr współorganizujących konferencję: prof. Urszula Zagóra-Jonszta z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, prof. Grażyna Wolska z Uniwersytetu Szczecińskiego  

Państwo 
      a rynek

The state and the market
20 maja br. Katedra Ekonomii 
zorganizowała konferencję 
„Współczesne Problemy Eko-
nomiczne”. Była to już trzecia 
konferencja z tego cyklu, a druga 
zorganizowana w Katowicach. 
/ On 20 May 2014 the Depart-
ment of Economics  organised 
a conference on “Contemporary 
Economic Problems”. It was the 
third conference in the series, 
and the second held in Katowice.

Kuźnik (the University of Economics in Katowice) who talked 
about structural funds and the “Horizon 2020” programme. 
Questions related to student recruitment were discussed, with 
particular emphasis on the role that public school-leaving exams 
(the “Matura”) play in the recruitment process. The sessions were 
held in the historic Guido Coal Mine. Other topics addressed on 
the second day of the KRUŚ meeting included the digitalisation 
of academic publishing and student exchange projects in the 
Polish-Czech border areas. Prof. Irena Korbelářová (the Silesian 
University in Opava) discussed the findings and conclusions of 
the “Days of the Silesian Universities” project. The focus was also 
on the conference organisational issues, such as statutory mat-
ters and the activities of the KRUŚ Office, as well as the work of 
the International Centre for Silesian Studies at the KRUŚ. The sec-
ond day provided an opportunity to present the potential of the 
Advanced Information Technology Centre (CNTI) to the guests. 
The KRUE is made up of the Universities of Economics in Kato-
wice, Kraków, Poznań and Wrocław, and the Warsaw School of 
Economics. The members of the RKRUE include the rectors of 
the universities based in the region of Silesia and Opole, the 
president of the Katowice branch of the Polish Academy of Sci-
ence (PAN), the director of the Silesian Library, a representative 
of the Central Council of Research Institutes, and the rectors of 
the seminaries in the Archdioceses of Katowice, Częstochowa, as 
well as the Opole Diocese. The KRUŚ comprises the University 

of Economics in Katowice, the Opole University, 
the University of Ostrava, the University of Silesia 
in Katowice, the Silesian University in Opava, the 
University of Wrocław, the Silesian Library and 
the Silesian Institute in Opole.

Sław
om

ir Czech
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oraz prof. Ewa Pancer-Cybulska z Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu. 
Hasło przewodnie cyklu konferencyjnego 
nie jest przypadkowe. Żyjemy współcze-
śnie w bardzo ciekawych gospodarczo 
czasach; być może nawet – co ocenią przy 
szłe pokolenia ekonomistów – w cza-
sach intelektualnego i instytucjonalnego 
przesilenia w praktyce i teorii gospodar-
czej. Biorąc pod uwagę mnogość nurtów 
badawczych w ekonomii, wręcz nieskoń-
czoną liczbę frapujących przedmiotów dociekań czy wielość stanowisk i poglądów 
badaczy, trudno dzisiaj o wyabstrahowanie poszczególnych problemów z całego 
spektrum zjawisk ekonomicznych. Zbyt wiele naczyń tworzy dzisiaj sieć bardziej 
i mniej istotnych połączeń, by móc wyczerpująco i wiarygodnie analizować określone 
zjawiska w odosobnieniu, a także by pomijać istotne problemy tylko dlatego, że nie 
mieszczą się w wąsko ujmowanej ekonomice przymiotnikowej. Organizatorzy spo-
tkania podjęli jednak decyzję o tematycznym ukierunkowaniu referatów i dyskusji 
w stronę chyba najbardziej dyskutowanej dychotomii w nauce ekonomii, zawierają-
cej się w przeciwstawianiu sobie rynku i państwa. Spór ten nabrał zresztą nowych 
barw po niedawnym kryzysie z 2008 roku, podczas którego wieszczono rychły prze-
łom w polityce gospodarczej w stronę zwiększonej roli państwa w miejsce rozwiązań 
pokładających najwyraźniej zbyt dużą wiarę w omnipotencję rynku. 
Po wysłuchaniu licznych referatów zaprezentowanych na konferencji wydaje się, że 
należy przyjąć bardziej konsensualne stanowisko, proponowane zresztą przez coraz 
liczniejsze grono ekonomistów z całego świata. Nie chodzi bowiem o ambiwalencję na 
linii rynek – państwo, a raczej o wzajemne uzupełnianie się mechanizmu rynkowego 
i regulacji państwowych. To przecież państwo umożliwia ekspansję rynku, co z kolei 
wywołuje potrzebę wprowadzania coraz to nowszych ograniczeń i uregulowań, jak 
przypomniał w swoim wystąpieniu prof. Jerzy Boehlke z Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu. Instytucje nie tylko ograniczają zachowania aktorów rynkowych, ale 
także umożliwiają podejmowanie innych działań, które byłyby w przeciwnym wypadku 
niemożliwe do przeprowadzenia lub nieopłacalne. Związki między rynkiem a państwem 
były i są głębokie i niezwykle złożone, chociażby w zakresie relacji monetarnych, które 
przywołał prof. Jan Borowiec z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Trudno 
zresztą wyobrazić sobie, by w dobie tak zróżnicowanych, a jednocześnie skomplikowa-
nych gospodarek narodowych poddających się coraz bardziej zaawansowanej globali-
zacji i integracji gospodarczej mogło być inaczej, co wyraźnie zaznaczyła dr Anna Wró-
bel z Uniwersytetu Warszawskiego. Państwo jest nie tylko ustawo- i regułodawcą, ale 
także istotnym podmiotem konsumpcyjnym i inwestycyjnym, w gestii którego ponad-
to leży decyzja o sposobie i tempie włączania gospodarki krajowej w międzynarodową 
wymianę handlową i kapitałową. Państwo nabywa usługi edukacyjne i transportowe, 
pełni rolę właścicielską czy stymuluje różne gałęzie gospodarki, na co zwracali uwagę 
w swoich referatach liczni prelegenci. Zamiast więc postulować państwo minimum czy 
pytać o państwo maksimum, może należy aktywnie poszukiwać państwa optimum? 
Czyli takiego, które właściwie spełni oczekiwania rynku, nie pozwalając sobie na jed-
noczesne zaniedbanie sfery społecznej. Być może nad tym właśnie problemem będą 
się zastanawiać uczestnicy kolejnej, czwartej edycji konferencji z cyklu „Współczesne 
Problemy Ekonomiczne”, która odbędzie się w przyszłym roku na Uniwersytecie Eko-
nomicznym we Wrocławiu.

Od lewej profesorowie /  
From the left, professors:  
U. Zagóra-Jonszta, G. Wolska, 
E. Pancer-Cybulska, J. Pietrucha

Last year the Faculty of Management 
and Service Economics at the University 
of Szczecin, which is the co-organiser of 
the conference series, played host to the 
2013 edition. This year the Department of 
Economic Policy and European Regional 
Studies at the Wrocław University of Eco-
nomics has joined as one of the organis-
ers and will host the conference in 2015. 
Like the previous editions, the conference 
aroused great interest among academ-
ics from all over the country. This year’s 
speakers represented key academic cen-
tres, including Warsaw, Łódź, Cracow, 
Lublin, Szczecin, Wrocław and Katowice. 
The conference was held in the building 
of the Advanced Information Technology 
Centre. As Prof. Jacek Pietrucha noted in 
his welcoming speech on behalf of the 
faculty authorities, the modern and func-
tional interior of this building provides an 
atmosphere conducive to fruitful discus-
sion. The Chairs of the departments co-
organising the conference (Prof. Urszula 
Zagóra-Jonszta from the University of Eco- 
nomics in Katowice, Prof. Grażyna Wolska 
from the Szczecin University and Prof. 
Ewa Pancer-Cybulska representing the 
Wrocław University of Economics) wished 
the assembled participants success in 
their deliberations and many new inspira-
tions.
The prime motive of the conference series 
was not accidental. As far as the economy 



Prezes NBP o euro
The President of the NBP on the Euro

„Czy Polska powinna przyjąć euro?” – wykład otwarty pod takim tytułem 
poprowadził prof. Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego. 
Spotkanie odbyło się 14 marca br. w ramach cyklu wykładów rektorskich. / 
“Should Poland adopt the euro?” This was the title of an open lecture  
delivered on 14 March this year, as part of the Rector’s series of lectures, 
by Prof. Marek Belka, President of the National Bank of Poland.
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Na samym początku wystąpienia prof. 
Belka zaznaczył, że Polska nie powinna, 
a musi przyjąć euro, gdyż zobowiązała 
się do tego już w traktacie akcesyjnym, 
który był przedmiotem referendum. 
Polska opowiedziała się za wstąpieniem 
do Unii Europejskiej, a tym samym także 
za wejściem do strefy euro. Wskazał 
jednak, że w traktacie akcesyjnym nie 
było mowy o terminie, w związku z czym 
kwestia ta jest otwarta i podlega dysku-
sji w trzech wymiarach: prawnym, poli-
tycznym i ekonomicznym.

Prof. Marek Belka, 
prezes Narodowego Banku 
Polskiego / President of the 
National Bank of Poland

the era of the diverse and simultaneously 
complex national economies becoming 
increasingly dependent on globalisation 
and economic integration, as emphasised 
by Dr Anna Wróbel from the Warsaw Uni-
versity.
The state is not only the legislation and 
regulation provider, but also an important 
consumer and investor whose responsibil-
ity is to decide how and at what pace the 
national economy should participate in 
international trade and capital exchange. 
The state purchases educational and 
transport services, performs the owner-
ship function and stimulates the various 
branches of the economy, as many speak-
ers pointed out in their presentations. 
Should we, therefore, actively search for 
the optimal solution, rather than postu-
late the minimal or maximal state? Such 
that would adequately satisfy the mar-
ket needs without neglecting the social 
sphere? This issue might, however, be 
debated by the participants of the fourth 
edition of the “Contemporary Economic 
Problems” conference series, to be held 
at the Wrocław University of Economics 
next year.

At the very beginning of his speech Prof. 
Belka indicated that Poland not only 
should, but must adopt the euro, to meet 
its commitment made in the Accession 
Treaty which was subject to the national 
referendum. Poland opted in favour of 
joining the European Union and, thereby, 
entering the euro zone. Prof. Belka 
noted, however, that as no target date 
was set in the Treaty, this issue remains 
open to discussion in three dimensions: 
legal, political and economic.

is concerned, we are living in very inte-
resting times, perhaps witnessing an in-
tellectual and institutional turning point 
in the economic theory and practice, an 
assumption that will be assessed and 
verified by future generations of econo-
mists. Taking into consideration the mul-
titude of trends in economic research, 
an almost infinite number of compelling 
research questions, as well as the variety 
of positions and views held by particular 
scholars, it is difficult today to abstract 
individual problems from the whole spec-
trum of economic phenomena. They are 
deeply interconnected nowadays, mak-
ing it impossible to analyse, comprehen-
sively and reliably, a specific phenomenon 
in isolation, or omit relevant issues only 
because they do not fall within the nar-
rowly defined branches of economics. 
Nevertheless, the organisers of the meet-
ing decided to direct the debate toward 
the (perhaps most discussed) dichotomy 
in the science of economics: that between 
the market and the state. As a matter of 
fact, the debate acquired a new dimen-
sion after the recent crisis of 2008, when 
an imminent shift in the economic policy 
towards the increased role of the state, 

replacing the solutions apparently based 
on excessive faith in the market omnipo-
tence, was prognosticated.
It follows from the papers presented at the 
conference, that a more consensual posi-
tion should be adopted, as proposed by 
a growing number of economists world-
wide. What matters is the mutual com-
plementarity of the market mechanisms 
and government regulations rather than 
the ambivalence between the market and 
the state. After all, it is the state that al-
lows the market expansion, which in turn 
calls for the need to introduce constantly 
updated restrictions and regulations, as 
Prof. Jerzy Boehlke of the Nicolaus Coper-
nicus University in Toruń recalled in his 
speech.
Institutions do not only restrict the be-
haviour of market players, but also allow 
them to take other actions which other-
wise would be impossible or uneconomic 
to carry out. Prof. Jan Borowiec of the 
Wrocław University of Economics ob-
served that the relationship between the 
market and the state remains deep and 
extremely complex, if only in terms of the 
monetary relations. Moreover, it is difficult 
to imagine that it could be otherwise in 
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Mówiąc o aspekcie prawnym, prezes NBP 
podniósł m.in. kwestię zapisów w Kon-
stytucji Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie 
złoty jest walutą obiegową, a Narodowy 
Bank Polski jedynym jej emitentem. 
W związku z tym, w celu przyjęcia wspól-
nej waluty, w aspekcie prawnym koniecz-
na jest zmiana Konstytucji.
Poruszając wymiar polityczny, prof. Ma-
rek Belka zwrócił uwagę na dwa podej-
ścia dotyczące przystąpienia Polski do 
strefy euro, oba skupiające się na suwe-
renności. Dla przeciwników pogłębiania 
integracji europejskiej przyjęcie wspólnej 
waluty oznacza osłabienie suwerenności 
kraju w kontekście symbolicznym – do-
tyczącym likwidacji waluty narodowej 
oraz w kontekście zmiany sposobu pro-
wadzenia polityki pieniężnej – z własnej 
na wspólną z Unią Europejską. Z kolei 
dla zwolenników integracji niewejście do 
strefy euro byłoby dla Polski ogranicze-
niem suwerenności, rozumianym jako 
ograniczenie możliwości wpływania na 
integrację europejską, Unię Europejską 
czy podstawowych partnerów Unii.
Najobszerniej prof. M. Belka odniósł się 
do trzeciego wymiaru – ekonomiczne-
go. Zaczął od tego, iż przynależność do 
strefy euro bardziej niż cokolwiek innego 
wiązałaby Polskę z interesami ekono-
micznymi reszty Europy. Bycie w centrum 
oznaczałoby także możliwość bardziej 
efektywnego i częstszego proponowa-
nia rozwiązań, które są korzystne dla 
danego kraju, np. dotyczących tranzytu 
czy wspólnych zakupów gazu. Wpływa 
to przykładowo na ceny zakupu tego 
paliwa. Wejście do strefy euro oznacza-
łoby m.in. łatwiejszy dostęp do tańszego 
kapitału, a tym samym finansowania 
rozwoju. Profesor porównał także relację 
stóp procentowych w Polsce i Unii Euro-
pejskiej, za które odpowiedzialne są NBP 
i analogicznie EBC. Gdyby zatem Polska 
przyjęła euro w sytuacji, kiedy podsta-
wowa stopa procentowa (referencyjna) 
NBP jest na poziomie 2,5 proc., a w EBC 
0,25 proc., posiadający kredyty hipotecz-
ne denominowane w złotych odczuliby 
gwałtowne obniżenie oprocentowania 
tych kredytów. Zbliżając się do końca wy-
kładu, prezes NBP wskazał, jaka powinna 
być nasza gospodarka, by Polska nie mu-
siała się obawiać wejścia do strefy euro. 
Mianowicie powinna charakteryzować się 
konkurencyjnością, elastycznym rynkiem 
pracy i dobrymi, stabilnymi, tj. zdrowymi 
finansami publicznymi. Zaznaczył jednak, 
że konkurencyjność powinna być głębsza, 
jak w przypadku Szwajcarii – jakościowa. 
Polska konkurencyjność jest natomiast 

zdaniem prezesa NBP płytka, kosztowa 
– charakteryzująca się niskimi: cenami, 
kosztami, płacą. Elastyczny rynek pracy 
powinien natomiast reagować poprzez 
ceny pracy, a nie jej ilość. Oznacza to – 
w przypadku kryzysu – raczej zamrożenie 
lub obniżenie płac aniżeli zwolnienia. 
Przykładem mogą być kraje skandynaw-
skie, gdzie stosowane są powszechnie 
dobre ubezpieczenia od utraty pracy 
oraz sprawny system pośrednictwa pracy 
i przekwalifikowywania pracowników. 
Odnosząc się z kolei do finansów publicz-
nych, Profesor stwierdził, iż pożądanym 
stanem jest posiadanie przez kraj tzw. 
przestrzeni fiskalnej. W Polsce oznacza-
łoby to obniżenie długu publicznego do 
35-40 proc.
Podsumowując myśl prof. M. Belka 
powiedział, iż byłoby doskonale, gdyby 
przed przyjęciem euro Polska była kon-
kurencyjna jak Szwajcaria, elastyczna 
na rynku pracy jak Dania, ze zdrowymi, 
stabilnymi finansami publicznymi, jak 
w przypadku Estonii.
Na zakończenie wykładu prezes NBP 
odpowiedział na zadane przez słuchaczy 
pytania.

As regards the legal aspect, the President 
of the NBP referred to the Constitution of 
the Republic of Poland, whereby the zloty 
is the official currency, and the National 
Bank of Poland remains the only issuer 
of the currency. Thus, in order to adopt 
a common currency, in legal terms it is 
necessary to amend the Constitution.
Moving on to the political dimension, 
Prof. Belka pointed out two approaches 
to Poland’s entry to the euro zone, both 
focusing on our country’s sovereignty. 
For those who oppose strengthening 
European integration, adoption of the 
common European currency implies 
a weakening of our country’s sovereignty, 
resulting from the elimination of the 
(symbolically important) national cur-
rency, which is particularly significant in 
view of the changes to the way the mon-
etary policy is conducted. In contrast, 
for the supporters of our integration 
with the euro zone, Poland’s sovereignty 
would be weakened if we rejected the 
adoption of the common currency, as our 
country’s influence on European integra-
tion, the European Union, and its key 
partners would be reduced.
The economic dimension was discussed 
most extensively. Prof. Belka started 

with the observation that participating 
in the euro zone would, more than any-
thing else, bind Poland to the economic 
interests of the rest of Europe. Being in 
the centre would increase the opportuni-
ties to put forward solutions which are 
beneficial to particular countries, e.g. 
decisions related to the transit or joint 
purchases of natural gas, affecting the 
purchase price of the fuel. Entering the 
euro zone would also mean easier ac-
cess to cheaper capital, and thus more 
development finance. Prof. Belka also 
compared the relationship of the inte- 
rest rates in Poland and in the European 
Union, set by the NBP and the ECB, 
respectively. If Poland adopted the euro 
at a time when the basic (reference) NBP 
interest rate amounts 2.50 percent, and 
the rate in the ECB is at 0.25 percent, 
with mortgage loans denominated in 
zlotys, the Poles who have taken out 
such loans would feel the consequences 
of a rapid reduction in the interest rates. 
Coming to the end of his lecture, the 
President of the NBP shared his vision of 
Poland that would have nothing to fear 
from joining the euro zone. Namely, it 
should be characterised by competitive-
ness, flexible labour market, as well as 
stable and healthy public finances. Prof. 
Belka noted, however, that the competi-
tiveness ought to be deeper and, as in 
the case of Switzerland, qualitative, add-
ing that Poland’s competitiveness tends 
to be rather shallow and cost-based, 
characterised by low prices, costs and 
pay. The reaction of the flexible labour 
market should be reflected in the cost 
of labour, not its quantity. In the event 
of a crisis, this would mean freezing or 
reducing wages, rather than making peo-
ple redundant. Scandinavian countries 
provide a good example, where adequate 
insurance against job loss, as well as 
efficient job placement and retraining 
programs, are commonly implemented. 
Referring to public finances, Prof. Belka 
considered it desirable for a country to 
possess the so-called fiscal space; as 
far as Poland is concerned, this would 
amount to reducing the public debt to 
35 - 40 percent.
In conclusion Prof. Belka noted that it 
would be excellent if Poland, before 
adopting the euro, were as competitive 
as Switzerland, had as flexible labour 
market as Denmark and as healthy and 
stable public finances as Estonia/At the 
end of the lecture the President of the 
National Bank of Poland responded to 
questions asked by the audience.
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Wykłady profesora Stillera
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W grudniu 2013 roku Katedra Finansów gościła prof. Wojciecha 
Stillera. W jego wykładach uczestniczyli przedstawiciele orga-
nów administracji skarbowej oraz pracownicy i studenci naszej 
uczelni. 
Wykład „Wpływ opodatkowania na decyzje przedsiębiorstw” 
dotyczył problematyki istotnej i aktualnej dla każdego przed-
siębiorstwa ze względu na konieczność funkcjonowania 
w określonym otoczeniu podatkowym oraz fakt, że większość 
decyzji gospodarczych jest uzależniona od obowiązujących 
regulacji. W związku z różnorodnością możliwości i postaw 
w tym zakresie wykład przeprowadzono w formie dyskusji 
ze słuchaczami. 
Tematem drugiego z wykładów był „Niemiecki system podatko-
wy”. Niezwykle interesującym doświadczeniem była możliwość 
poznania regulacji niemieckiego systemu i ich porównanie 
z rozwiązaniami obowiązującymi w polskim systemie podat-
kowym. Prof. Stiller starał się także wskazać uwarunkowania 
rozwiązań przyjętych w Niemczech, a także przedstawić ich 
konsekwencje.
Tematem ostatniego z cyklu wykładów były „Transakcje trans-
graniczne w podatku VAT na przykładzie transakcji polsko- 
-niemieckich”. Informacje z tego zakresu są szczególnie istotne 
w świetle postępujących procesów globalizacyjnych. Uwzględ-
nić należy także położenie geograficzne, które sprawia, że 
Niemcy jako kraj sąsiadujący z Polską są jej naturalnym partne-
rem gospodarczym.
Prof. Stiller spotkał się także z pracownikami Katedry Finansów. 
Omówiono możliwości nawiązania współpracy naukowo-dy-
daktycznej między ośrodkami. Opiekę nad gościem w trakcie 
wizyty sprawowała kierownik katedry prof. Teresa Famulska.

Prof. Wojciech Stiller z Hochschule für 

Wirtschaft und Recht Berlin w trakcie swojej 

wizyty w Katedrze Finansów wygłosił trzy 

wykłady o tematyce podatkowej, cieszące się 

dużym zainteresowaniem słuchaczy. /  

During his visit to the Department of Finance,  

Prof. Wojciech Stiller from the Hochschule für 

Wirtschaft und Recht Berlin delivered a series 

of three lectures on taxes.

In December 2013, the Department of Finance had Prof. Woj-
ciech Stiller, as a guest speaker, whose lectures were attended 
by representatives of tax administration and our university staff. 
They were also very popular among our students. 
The lecture on ‘The impact of taxation on companies’ decisions’ 
concerned issues that are of great significance and relevance 
to every enterprise, in view of the fact that companies need to 
operate in a specific tax environment, where most economic de-
cisions depend on the current tax regulations. Given the diver-

sity of possibilities and attitudes regarding this issue, the lecture 
took the form of a discussion between the presenter and the 
listeners. 
The topic of the second lecture was ‘The German tax system’. 
Learning about German tax system regulations and their com-
parison with the solutions applied in the Polish tax system was 
an extremely interesting experience. Prof. Stiller also indicated 
the factors that determined the regulations adopted in Germa-
ny, as well as their implications.
The last lecture was entitled ‘Cross-border VAT transactions as 
shown on the example illustrated with the example of Polish-
German transactions’. The insights into this area is particularly 
important in the light of the ongoing globalisation processes. 
The geographical position of Poland and Germany as two neigh-
bouring countries, and thus natural economic partners, should 
also be taken into consideration. 
Furthermore, Prof. Stiller met the staff of the Department of Fi-
nance. The meeting focused on the possible academic coopera-
tion between our both institutions. The Head of the Department 
of Finance, Prof. Teresa Famulska, looked after the guests during 
their visit to Katowice.

Prof. Stiller’s lectures

Edyta Sygut
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Profesor zwrócił uwagę na to, z jakimi problemami 
borykała się Polska przed 1989 rokiem i jak doszło 
do ważnych w historii naszego kraju przemian. 
Przedstawił, jak socjalizm wpłynął na gospodarkę 
i przyrównał Polskę do innych krajów z podobnymi 
problemami. Kilkakrotnie zaznaczał, że demokra-
tyczny socjalizm jest niemożliwy, a demokracja to 
nie tylko wybory polityczne, lecz także otwarta kon-
kurencja polityczna. W trakcie wykładu dla blisko 
400 osób profesor wytknął politykom broniącym 
własności państwa, iż jego zdaniem bronią tym 
samym „brudnej polityki” i „brudnej gospodarki”.
Następnie wymienił pozytywne skutki przemian go-
spodarczych i politycznych dla Polski po 1989 roku, 
a wśród nich zwiększenie oczekiwanej długości 
życia obywateli. Odnosząc się do kryzysu gospodar-
czego, na podstawie PKB per capita w latach 2007-
2009 stwierdził, iż naszego kraju faktycznie nie 
dotknęła recesja, a jedynie wyraźne spowolnienie 
wzrostu gospodarczego, w związku z czym Polska 
na tle innych państw europejskich jawi się niczym 
„zielona wyspa”.
Na zakończenie wykładu prof. Balcerowicz zwrócił 
uwagę słuchaczy na niebezpiecznie nadużywane 
w polityce słowa, jak: narodowe, polskie, społeczne, 
wspólne czy też rodzina. Odpowiedział także w wy-
czerpujący sposób na pytania z sali.
Przed wykładem odbyła się godzinna konferencja 
prasowa, którą zdominowała sytuacja na Ukrainie 
– polityczna, jak i gospodarcza. Gość zaznaczył, że 
na Ukrainie nie brakowało i do tej pory nie brakuje 
ludzi wykształconych, w tym ekonomistów, brakuje 
natomiast podstaw politycznych do uleczenia go-
spodarki tego kraju.

Spotkanie z profesorem 
Balcerowiczem

W ramach cyklu wykładów rektorskich 6 marca br. uczelnię odwie-
dził prof. Leszek Balcerowicz, który poprowadził wykład otwarty  
pt. „Polska gospodarka po 1989 roku i jej perspektywy”. / As part of 
the Rector’s series of lectures, on 6 March our university was visited 
by Prof. Leszek Balcerowicz who gave an open lecture entitled “The 
Polish economy after 1989 and its future prospects”. 

Leszek Balcerowicz

Dr hab., ekonomista, były prezes 

Narodowego Banku Polskiego; 

wicepremier i ministera finansów 

w pierwszym niekomunistycznym 

rządzie Polski po II wojnie świato-

wej; profesor nadzwyczajny Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie; 

doktor honoris causa kilkunastu 

uczelni krajowych i zagranicznych; 

wyróżniany prestiżowymi nagro-

dami i odznaczeniami polskimi 

i międzynarodowymi, w tym  

Orderem Orła Białego

Dr hab. (PhD), an economist, the 

former president of the National 

Bank of Poland; the Deputy Prime 

Minister and Minister of Finance in 

the first non-communist govern-

ment of Poland after the World 

War II, an associate professor at 

the Warsaw School of Economics; 

doctor honoris causa of several 

universities in the country and 

abroad; awarded many prestigious 

prizes and decorations, both in Po-

land and internationally, including 

Poland’s highest decoration -  

Order of the White Eagle.

Prof. Balcerowicz pointed to the problems Poland 
faced before 1989, emphasising how important they 
were for the history of our country. He demon-
strated the influence of socialism on the economy, 
comparing Poland to other countries that faced 
similar problems. He repeatedly noted that a system 
of democratic socialism is not sustainable; democ-
racy is not only about political choices, but also 
about open political competition. During the lecture 
attended by nearly 400 people, Prof. Balcerowicz 
expressed the view that the politicians attempting 
to defend state ownership uphold, at the same time, 
“dirty politics” and “dirty economy”. 
Further on, he indicated the positive effects of 
the economic and political changes introduced in 
Poland after 1989, including the increase in life 
expectancy. Referring to the economic crisis, Prof. 
Balcerowicz observed that, taking into account the 
GDP per capita in the years 2007-2009, our country 
was affected merely by a significant slowdown in 
growth, rather than actual recession; if compared 
with other European countries, Poland thus appears 
as a “green island”.
At the end of the lecture, Prof. Balcerowicz ex-
pressed his concern with the dangerous tendency, 
frequently observed in politics, to abuse words such 
as “national”, “Polish”, “social”, “common” or “fam-
ily”. He also provided comprehensive answers to the 
questions asked by the audience.
The one-hour press conference held before the 
lecture was dominated by issues related to the po-
litical and economic situation in Ukraine. The guest 
pointed out that while so far Ukraine has never 
lacked educated people, including economists, the 
current political circumstances are not conducive to 
the recovery of the country’s economy.

The visit of 
Prof. Leszek Balcerowicz
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14 czerwca br. odbył się XIII Zjazd Absolwentów 
Uniwersytetu połączony z obchodami 40-lecia  
informatyki w uczelni. / On 14 June the 13th  
Convention of the University Alumni was held  
at our university, combined with the 40th anni- 
versary of the Department of Informatics.

Zjazd absolwentów  
w 40-lecie informatyki 
w uczelni

Część pierwszą, poświęconą obchodom 40-lecia informatyki, otwarli 
dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji prof. Jerzy Gołuchowski 
oraz wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach „Collegium” Wiesław Rola. Po premie-
rowym pokazie filmu pt. „40 lat informatyki” uczestnicy zjazdu mieli przyjemność 
wysłuchać występu uczelnianego chóru. Zaprezentowano także możliwości bu-
dynku CNTI, łącząc się za pomocą zintegrowanego systemu wideokonferencyjnego 
z przedstawicielem firmy Dimension Data. W holu przed aulą goście podziwiać 
mogli natomiast wystawę eksponatów z Muzeum Historii Komputerów i Informatyki 
zatytułowaną „Na czym kiedyś pracowaliśmy”. 
Uroczystą część oficjalną rozpoczął rektor prof. Leszek Żabiński. W przemówieniu 
nawiązał do historii Stowarzyszenia Absolwentów. „W tym roku mija 57 lat od 
pierwszego zjazdu absolwentów w 1957 roku. Wówczas stowarzyszenie liczyło kilka-
dziesiąt osób, a dziś absolwenci uczelni to ponad 72-tysięczna społeczność. I gdyby 
nie to, że wśród absolwentów, obok mieszkańców województwa śląskiego, są liczni 
reprezentanci województw: małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, łódzkiego, 
wielkopolskiego, mazowieckiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego oraz innych 
zakątków Polski, a także obcokrajowcy, można by powiedzieć, że co czwarty katowi-
czanin jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” – rozpoczął 
rektor. Nie zabrakło także słów o rozwoju uczelni i stale poszerzanej ofercie dydak-
tycznej w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku. 
Goście mieli także możliwość wysłuchania koncertu Big Silesian Band. Razem z orkie-
strą pod batutą Joachima Krzyka wystąpili wokaliści: Wojciech Myrczek (zwycięzca 
oraz laureat nagrody publiczności Shure Montreux Jazz Voice Competition 2013)  

informatyki

The first part of the Convention, devoted 
to the celebration of the 40th anniversary 
of the Department of Informatics, was 
inaugurated by Prof. Jerzy Gołuchowski, 
the Dean of the Faculty of Informatics 
and Communications, and Wiesław Rola, 
the Vice-President of “Collegium” (the 
Alumni Association of the University of 
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oraz Gabriela Gąsior (występująca 
w „SuperDebiutach” festiwalu opolskie-
go w roku 2014). Koncert poprowadził 
Bartek Gruchlik, dziennikarz i prezenter 
muzyczny Polskiego Radia Katowice.  
Po koncercie absolwenci wszystkich rocz-
ników udali się do klubu studenckiego 
Arkada na spotkanie z przedstawicielami 
kadry naukowo-dydaktycznej, po którym 
nastąpiła część rozrywkowa.
Koncepcja utworzenia Stowarzyszenia 
Absolwentów zrodziła się na wiele lat 
przed I Zjazdem Absolwentów, który od-
był się w roku 1957. Obecnie cele stowa-
rzyszenia wiążą się w sposób szczególny 
z umocnieniem pozycji absolwentów, 
działalnością w zakresie nauki i eduka-
cji, popularyzacją dorobku naukowego 
uczelni i absolwentów. Działalność kul-
turalna dotyczy utrzymania więzi między 
absolwentami a uczelnią. Stowarzyszenie 
zrzesza osoby, które studiowały na Uni-
wersytecie Ekonomicznym w Katowicach, 
a także pracowały lub pracują na uczelni 
przez co najmniej 10 lat. Wszystkich 
zainteresowanych działalnością stowa-
rzyszenia oraz chętnych do przyłączenia 
się zapraszamy do odwiedzenia siedziby 
mieszczącej się w pokoju 240 w budyn-
ku F przy ul. Bogucickiej 14a. Kontakt 
e-mailowy ze stowarzyszeniem możliwy 
jest pod adresem: 
collegium@ue.katowice.pl,  
a telefoniczny pod numerami:  
32 257 72 20 lub 601 760 120.

Economics). After the premiere of the film 
“40 years of the Department of Informat-
ics”, the Convention participants enjoyed 
the performance of the University Choir. 
This was followed by a presentation of 
the Advanced Information Technology 
Centre (CNTI), attended by a representa-
tive of Dimension Data via the integrated 
video conferencing system.  
In the auditorium entrance hall, the 
guests attended the Museum of Comput-
ers and Informatics History exhibition 
entitled “The equipment we used to work 
with”. After visiting the CNTI building, all 
guests proceeded to the Józef Lisak au-
ditorium in building A where the diploma 
granting ceremony at the Faculty of Man-
agement had just come to an end. 
The official part of the Convention was 
inaugurated by the Rector, Prof. Leszek 
Żabiński. He referred to the history of 
the Alumni Association with the follow-
ing words: “This year we are celebrating 
the 57th anniversary of the first Alumni 
Convention held in 1957. At that time, the 
association had a few dozen members, 
whereas today the University graduates 
constitute a community of over 72 thou-
sand. If not for the fact that our gradu-
ates come from various regions of Poland, 
including the małopolskie, opolskie, 
podkarpackie, łódzkie, wielkopolskie, ma-
zowieckie, lubelskie, kujawskie, pomor-

skie voivodeships, as well as from abroad, 
one might say that every fourth Katowice 
resident is a graduate of our university. 
Further on, the Rector spoke about the 
University development and the ever-
wider variety of programs and courses 
offered, with a view to responding more 
adequately to current market needs. 
The Convention also featured a special 
performance of the Big Silesian Band 
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accompanied by the orchestra under the 
baton of Joachim Krzyk. The performing 
vocalists were Wojciech Myrczek (the win-
ner and laureate of the “Shure Montreux 
Jazz Voice Competition 2013” audience 
prize) and Gabriela Gąsior (who per-
formed in ‘Super Debiuty’ – the ‘Debuts’ 
section of the Opole Festival 2014). The 
concert was hosted by Bartek Gruchlik, 
a music presenter on the Polish Radio 
Katowice. After the concert the alumni 
of all age-groups went to the Arkada 
Student Club to meet our university staff 
members and, later on, enjoy the enter-
tainment provided at the club.
The idea to establish the Alumni Associa-
tion had emerged many years before the 
First Alumni Convention was held in 1957. 
The main goals of the association today 
include improving the graduate employ-
ability, developing activities in the area of 
science and education, and promoting the 
academic achievements of the university 
and its alumni. The cultural activities are 
aimed at maintaining strong ties between 
the alumni and the univer-sity. The asso- 
ciation brings together the former stu-
dents of the University of Economics 
in Katowice, as well as the former and 
current employees who have worked at 
the university for at least 10 years. Those 
who are interested in the work of the 
association are invited to visit the office 
in building F, room 240, at 14a Bogucicka 
Street. The association can also be con-
tacted by email at
collegium@ue.katowice.pl, 
or by phone at 
32 257 7220 or 601 760 120.
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Do grona panelistów zaprosze-
ni zostali: Tadeusz Donocik 
– prezes zarządu Regionalnej 
Izby Gospodarczej w Katowi-
cach, Adam Sojka – autor pro-
gramu „Trudny Rynek” emi- 
towanego na antenie TVP Ka-
towice, dr Andrzej Szteliga 
– pełnomocnik marszałka wo-
jewództwa śląskiego ds. Cen-
trum Obsługi Inwestora i Eks-
portera, prof. Robert Toma-
nek – prorektor Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, 
Piotr Wojaczek – prezes zarzą-
du Katowickiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej SA.
Debatę, której głównym pyta-
niem było: „Czy i jak zmienił się  
gospodarczy obraz regionu na  
przestrzeni ostatnich dziesię-
ciu lat?”, poprowadził dr Mar-
cin Baron z Katedry Badań 
Strategicznych i Regionalnych. 
Gości powitali wicewojewoda 
śląski Piotr Spyra oraz rektor, 
prof. Leszek Żabiński.
Paneliści odnieśli się do swoich 
marzeń, które mieli przed ak- 
cesją Polski do Unii Europejskiej 
oraz do tego, czy ich marzenia 
się spełniły albo wciąż speł-
niają. Jako pierwszy głos za- 
brał prezes RIG, którego ma-
rzeniami były odzyskanie wol-
ności oraz upodobnienie się 
do rozwiniętych państw za-
chodnich. Z kolei P. Wojaczek 
na początku odniósł się do 
wejścia Polski do UE w kon-
tekście kierowanej przez niego 
Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Jak wspominał, 
pojawiły się zmiany w syste-

mie zwolnień podatkowych dla 
specjalnych stref ekonomicz-
nych, w związku z czym trzeba 
było od nowa budować pozy-
cję KSSE. O marzeniach doty-
czących lepszej infrastruktury 
transportowej, swobody prze-
pływu transportowego, lepszej 
łączności ze światem, a także 
czystego i zdrowego ekolo-
gicznie regionu wspomniał dr  
A. Szteliga. Marzenia o rozwo-
ju sieci dróg i transportu ryn-
kowego, a w dłuższej perspek-
tywie i inteligentnym tran- 
sporcie miał także prof. R. To-
manek. Swą wypowiedź roz- 
począł jednak od marzeń o bez- 
piecznym i rozwijającym się 
państwie, które – jak zazna-
czył – już się spełniły. Redaktor  
A. Sojka, mówiąc o swoich wy-
obrażeniach dotyczących wej-
ścia Polski do Unii, wspominał 
czasy, w których rozpoczynał 
edukację, początkowo w szko-
le podstawowej, a później w li-
ceum i na studiach. Był przeko-
nany, że Polsce akcesja do UE, 
jak i wolny rynek po prostu się 
należą.
W toku dyskusji padły stwier-
dzenia, iż Polska na tle innych 
państw, które w podobnym 
czasie weszły do Unii, postrze-
gana jest jako lider. Wspomnia-
no także, iż Metropolia Silesia 
w rankingu „Financial Times” 
znalazła się w czołówce naj-
atrakcyjniejszych pod wzglę-
dem inwestycyjnym regionów 
w Europie Wschodniej. O roli 
sektora MŚP na Śląsku pod-
czas dyskusji mówił T. Donocik.  

Mieliśmy marzenia 
[#gospodarka]

14 kwietnia br. w auli CNTI odbyła się trzygodzinna debata gospodarcza, zorganizowana 
przez Śląski Urząd Wojewódzki oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Punktem 
wyjścia do dyskusji była 10. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. / On 14 
April, a three-hour economic debate co-organised by the Silesian Voivodeship office and 
the University of Economics in Katowice was held in the auditorium of the Advanced 
Information Technology Centre (CNTI). The starting point for the discussion was the 10th 
anniversary of Poland’s accession to the European Union.

R. Tomanek podkreślał, że na 
pewno poprawie uległa infra-
struktura lotniskowa oraz do-
stępność transportowa. A. Soj-
ka nawiązał z kolei do fatalne-
go – jego zdaniem – przekazu 
dotyczącego regionu śląskiego, 
który rozpowszechniany jest 
w krajowych mediach. Co się 
nie udało na Śląsku? Według 
zaproszonych do debaty gości 
– ruchy emigracyjne z saldem 
ujemnym oraz to, że nie osią-

gnięto oczekiwanego poziomu 
jakości życia.
Debatę można było śledzić 
w internecie na żywo za po-
średnictwem strony tv.ue.ka- 
towice.pl oraz na stronie Regio-
nalnej Akademii Obywatelskiej 
w serwisie Facebook. Patronat 
honorowy nad wydarzeniem 
objęli: Przedstawicielstwo Re-
gionalne Komisji Europejskiej 
w Polsce oraz Minister Gospo-
darki.

The following panel members 
were invited: Tadeusz Donocik, 
the President of the Regional 
Chamber of Commerce in Kato-
wice; Adam Sojka, the author 
of the “Difficult Market”, a pro-
gramme broadcast on Polish 
Television Katowice; Dr Andrzej  
Szteliga, representing the Sile-
sian Voivodeship Marshal, in 
charge of the Investors and 
Exporters Service Centre; Prof. 
Robert Tomanek, Vice-Rector 
for Organisational Affairs at 
the University of Economics in 
Katowice; Piotr Wojaczek, the 
President of the Katowice Spe-
cial Economic Zone PLC.
The debate, chaired by Dr Mar-
cin Baron from the Department 
of Strategic and Regional Stud-
ies, focused on whether and 
how the economic image of the  
region has changed in the last 
few years. The guests were 
welcomed by the Silesian Vice-
Voivode Piotr Spyra and the 

Rector, Prof. Leszek Żabiński. 
The panel members talked 
about the dreams they had had 
before Poland joined the Euro-
pean Union. Have the dreams 
come true, or are they being 
fulfilled now? The first to take 
the floor was the President of 
the regional Chamber of Com-
merce, whose dreams were for 
Poland to regain freedom and 
be like other developed West-
ern countries. Piotr Wojaczek, 
who was the next speaker, 
began with some comments 
on Poland’s accession to the 
EU, as seen from the perspec-
tive of the Katowice Special 
Economic Zone (KSSE). As he 
remarked, the changes in the 
tax relief system that were in-
troduced for special economic 
zones resulted in the necessi-
ty to reestablish the KSSE’s 
strong position. Dr Szteliga 
talked about his dreams of 
improved road infrastructure, 

We had dreams: the economy
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Konferencję otworzył kierownik Katedry MSE prof. Tadeusz 
Sporek, witając serdecznie znamienitych gości i prelegentów 
oraz wskazując na istotną wartość zgłębianych przez nich za-
gadnień w warunkach wciąż trwającego światowego kryzysu 
finansowego, z punktu widzenia możliwości poznania obec-
nej struktury oraz charakteru współpracy pomiędzy podmio-
tami gospodarki światowej. 
Rozpoczynając pierwszą część obrad, prof. Kazimierz Starzyk 
wskazał trzy elementy składające się na wartość dodaną 
konferencji Katedry MSE, a mianowicie: młody skład prele-
gentów na tle innych tego typu wydarzeń, który w znacznej 
mierze przyczynia się do sukcesów dalszych działań nauko-
wych w tym obszarze; doskonałą jakość publikacji pokon-
ferencyjnych oraz bardzo dobre zaplecze organizacyjne.  

Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych w październiku 2013 roku zorganizowała już po raz 
dwunasty konferencję naukową z cyklu „Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej”. / In October 
2013 the Department of International Economic Relations organised, for the twelfth time, a scientific conferen-
ce in the series “Internationalisation processes in the global economy”. 

Internationalisation 
processes in 
the global economy 

Procesy 
internacjonalizacji 
w gospodarce 
światowej

Procesy 
internacjonalizacji 
w gospodarce 
światowej

free flow of transport, better 
connections with the rest of 
the world, as well as Silesia be-
coming a clean and ecologically 
healthy region. Similarly, Prof. 
Tomanek expressed his dreams 
of the development of the road 
network, market transport and, 
in the longer term, intelligent 
transport. Earlier in his speech 
he shared with the audience 
his dreams of Poland being 
a safe and successfully devel-
oping country, dreams that, 
as he remarked, have already 
come true. Adam Sojka, a jour-
nalist, talking about the way he 
perceived Poland’s accession 
to the EU, recalled the times 
when he began his education 
– first at primary school, then 

secondary grammar school, 
and finally at college. He re-
membered his confidence that 
Poland simply deserved both: 
the EU membership and the 
free market.
During the debate, some par-
ticipants expressed the view 
that Poland, in comparison to 
other countries which joined 
the EU at approximately the 
same time, is perceived as 
a leader. As far as our region 
is concerned, one of the del-
egates referred to the Financial 
Times ranking where the Silesia 
Metropolis qualified as one of 
the most attractive investment 
regions in Eastern Europe. Ta-
deusz Donocik talked about 
the role of the SME sector in Si-

lesia. Further on, Prof. Tomanek 
emphasised that the airport in-
frastructure and transport ac-
cessibility in the region has cer-
tainly improved; Adam Sojka, 
on the other hand, expressed 
his concern with the distinctly 
negative image of the Silesian 
region projected in the national 
media. What have we failed to 
achieve in Silesia? In response 
to this question the debate 
participants proposed the fol-
lowing problematic areas: the 
negative balance in migration 
flows, as well as the fact that 
the expected standard of living 
has not been achieved.
The debate, held under the 
honorary auspices of the Re-
gional Representative of the 

The conference was opened by Prof. Tadeusz Sporek, Head 
of the Department of IER, who cordially welcomed the distin-
guished delegates, emphasising the high significance of the 
issues to be explored, particularly in view of the continuing 
global financial crisis.
The first speaker, Prof. Kazimierz Starzyk, indicated three ele-
ments that he saw as adding value to the IER conference: 
firstly, the young age of the speakers as compared to those 
participating in other similar events, largely contributing to 
the success of further research activities in this area; sec-
ondly, the exquisite quality of the conference proceedings, 
and thirdly, excellent facilities and organisational support. By 
way of introduction to this part of the debate, Prof. Starzyk 
proposed five aspects of the world economy that need to be 

European Commission in Po-
land and the Minister of Econ-
omy, could be followed live on 
the tv.ue.katowice.pl website, 
and on the Regional Civic Acad-
emy’s site on Facebook. 
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Prof. Starzyk dokonał także wprowadzenia do analizowanej 
problematyki, przedstawiając pięć aspektów funkcjonowania 
gospodarki światowej, dla których konieczne jest podjęcie 
analizy ze względu na ich istotę w zglobalizowanej rzeczywi-
stości. Zaliczył do nich: Transatlantyckie Partnerstwo Handlo-
we i Inwestycyjne pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią 
Europejską (TTIP), które według szacunków ma przynieść 
wzrost światowego PKB o 0,8 proc. rocznie, PKB UE o 0,9 proc. 
i PKB USA o 0,8 proc. w skali roku; zagadnienie nierównowag 
w gospodarce światowej ze szczególnym uwzględnieniem 
poszukiwania równowagi pomiędzy gospodarkami nad-
wyżkowymi (wschodzącymi) i deficytowymi (rozwiniętymi); 
nowe formy protekcjonizmu polegające na stosowaniu barier 
pozataryfowych, których w skali globalnej istnieje już około 
tysiąca; istnienie „punktów zwrotnych” w dziejach świata, 
które niosą z sobą przemiany polityczne, a przede wszystkim 
gospodarcze – przykładem może być ostatni kryzys finanso-
wy i gospodarczy; regionalizm obecny w gospodarce świato-
wej. Następnie prof. Vladislav Pavlat z Wyższej Szkoły Finan-
sów i Administracji w Pradze wygłosił referat pt. „O procesie 
globalizacji rynków finansowych”, a dr Janusz Sawicki z In-
stytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie 
mówił na temat „Polityka oddłużeniowa w Unii Gospodarczej 
i Walutowej (UGW). Wnioski dla Polski”. Tekst „Internacjona-
lizacja w procesie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 
– wybrane wyniki badań empirycznych”, kończący pierwszą 
część sesji, zaprezentował dr Wojciech Głód z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach. Przedstawione referaty spro-
wokowały interesującą i bardzo ożywioną dyskusję, podczas 
której wiele wątków wystąpień zostało w znacznym stopniu 
uszczegółowionych bądź rozszerzonych.
Na początku drugiej sesji dr Jakub Borowski ze Szkoły Głów-
nej Handlowej w Warszawie przedstawił referat pt. „Globalny 
kryzys finansowy a synchronizacja cykli koniunktury w kra-
jach Europy Środkowo-Wschodniej”, w którym poddał dys-
kusji m.in. skutki zmniejszenia synchronizacji cykli koniunk-
tury Węgier, Czech, Polski i Rumunii z krajami strefy euro. 
Z kolei „Bilateralizm i multilateralizm w polityce handlowej 
państw – przykład Indii i Republiki Korei” był przedmiotem 

analysed, given their significance in the globalised world: the 
Transatlantic Trade and Investment Partnership between the 
United States and the European Union (TTIP), estimated to 
yield an annual growth of 0.8% in the global GDP, 0.9% in the 
EU GDP, and 0.8% in the US GDP; imbalances in the global 
economy with particular emphasis on the imbalance between 
the surplus (emerging) and deficit (developed) economies; 
new forms of protectionism involving the use of non-tariff 
barriers, of which there exist about a thousand worldwide; 
the occurrence of ‘turning points’ in the history of the world, 
bringing about political and, above all, economic changes, as 
we have clearly seen in the recent economic crisis; finally, 
the regionalism present in the global economy. The next 
paper entitled “The globalisation of financial markets” was 
presented by Prof. Vladislav Pavlata from the University of Fi-
nance and Administration in Prague. Dr Janusz Sawicki, from 
the Institute for Market Research, Consumption and Business 
Cycles in Warsaw, delivered a paper entitled “Debt relief pol-
icy in the Economic and Monetary Union (EMU). Conclusions 
for Poland”. The last paper in the first part of the session, 
“Internationalisation in the process of SME development – 
selected empirical results”, was given by Dr Wojciech Głód 
from the University of Economics in Katowice. The papers 
presented in this part of the conference generated numerous 
questions from the audience as well as a great deal of discus-
sion, providing an opportunity to elaborate on certain points 
and consider them more thoroughly. 
At the beginning of the second session, Dr Jakub Borowski 
from the Warsaw School of Economics gave a paper on “the 
global financial crisis and the synchronisation of economic 
cycles in the countries of Central and Eastern Europe”, dis-
cussing, among others, the consequences of the economic 
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rozważań dr Anny Wróbel z Uniwersytetu Warszawskiego. 
Dr Katarzyna Żak z naszej uczelni omówiła zagadnienie „Fair 
Trade – nowa perspektywa globalnego biznesu”. Kolejny re-
ferat pt. „Australia a Transatlantyckie Partnerstwo Handlowe 
i Inwestycyjne” wygłosił Paweł Kozielski ze Szkoły Głów-
nej Handlowej w Warszawie. Natomiast dr Dorota Murzyn 
z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przedstawiła 
„Rozwój regionalny krajów Europy Środkowo-Wschodniej 
w warunkach integracji europejskiej”. „Współczesne deter-
minanty procesu konwergencji realnej w skali regionalnej na 
przykładzie Unii Europejskiej – analiza panelowa w okresie 
1993-2012” były przedmiotem referatu dr Izabeli Młynarzew-
skiej-Borowiec z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycz-
nego w Radomiu, a dr Karina Jędrzejowska z Uniwersytetu 
Warszawskiego zaprezentowała zagadnienie „Regionalizacja 
współpracy walutowej”. Ostatni referat pt. „System bankowy 
krajów BRIC” wygłosiła dr Blandyna Puszer z Katedry Ban-
kowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach. Na zakończenie prowadzący drugą część 
sesji prof. Sporek podziękował wszystkim prelegentom oraz 
słuchaczom za udział w tegorocznej konferencji i zaprosił na 
kolejną, trzynastą jej edycję.

Prace KRUŚ zorientowane były na 
przygotowanie koncepcyjne dwóch 
ważnych projektów badawczych: atla-
su pogranicza polsko-czeskiego oraz 
encyklopedii Śląska. Przeprowadze-
nie stosownych wielodziedzinowych 
kwerend, a następnie przygotowanie 
wspomnianych publikacji jest od daw-
na uważane za flagowe zamierzenie 
podmiotów tworzących Konferencję: 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Ka-

towicach, Uniwersytetu Opolskiego, 
Uniwersytetu w Ostrawie, Uniwersy-
tetu Śląskiego, Uniwersytetu Śląskie-
go w Opawie, Uniwersytetu Wrocław-
skiego oraz Biblioteki Śląskiej i Insty-
tutu Śląskiego w Opolu. Do tej pory 
jednak nie sposób było znaleźć dla 
nich finansowania. Obecnie otwierają 
się perspektywy realizacji tych zadań 
w ramach programu współpracy trans-
granicznej Polska – Republika Czeska 

Od dziesięciu lat polskie i czeskie uczelnie obszaru pogranicza współpracują ze sobą w ramach Konferencji Rektorów 
Uniwersytetów Śląskich, a od czterech lat także w konsorcjum „Progres 3”. Miniony rok akademicki obfitował w wiele 
ważnych dla tej współpracy wydarzeń i decyzji. / For ten years the universities based in the border areas of Poland 
and the Czech Republic have cooperated within the framework of the Conference of the Rectors of the Silesian  
Universities, and for four years within the “Progress 3” consortium. The last academic year abounded in events  
and decisions important for this cooperation.

Współpraca uczelni śląskich
The cooperation between Silesian universities 

cycles in Hungary, the Czech Republic, Poland and Romania 
not being adequately alligned with those in the euro zone 
countries.
“The bilateralism and multilateralism in trade policy – the 
case of India and the Republic of Korea” was the topic of 
a speech given by Dr Anna Wróbel from the University of 
Warsaw. Dr Katarzyna Żak (University of Economics in Kato-
wice) discussed the issue of “Fair Trade – a new perspective 
of the global business”. The next paper, entitled: “Australia 
and the Transatlantic Trade and Investment Partnership”, 
was delivered by Paweł Kozielski from the Warsaw School 
of Economics, while Dr Dorota Murzyn, from the Pedagogi-
cal University of Cracow, discussed “Regional development 
of Central and Eastern European countries in the context of 
European integration”. “Contemporary determinants of the 
real convergence process at the regional level as shown on 
the example of the European Union – a panel analysis for the 
years 1993-2012” was the title of the paper given by Dr Iza-
bela Młynarzewska-Borowiec from the University of Technol-
ogy and Humanities in Radom. Dr Karina Jędrzejowska from 
the University of Warsaw talked about “Regionalisation of 
the monetary cooperation”. The last paper, delivered by Dr 
Blandyna Puszer, of the Department of Banking and Finan-
cial Markets at the University of Economics in Katowice, was 
entitled “The banking system of the BRIC countries”. Finally, 
Prof. Tadeusz Sporek, who chaired the second part of the 
session, thanked all the speakers and participants for their 
attendance at this year’s conference and invited them to par-
ticipate in the next edition.

M
arcin Baron, Alojzy Czech
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na lata 2014-2020. Międzyuczelniane 
zespoły robocze rozpoczęły już przygo-
towanie stosownej dokumentacji.
Między innymi i o tych projektach, choć 
nie tylko, dyskutowano podczas spo-
tkań warsztatowych organizowanych 
w Opawie. Pierwsze, w którym wziął 
udział dr Marcin Baron, poświęcono 
zaangażowaniu studentów i młodych 
naukowców w badania śląskoznaw-
cze. Warsztaty były okazją do zapre-
zentowania zarówno wyników badań, 
jak i aparatu naukowego różnych dys-
cyplin. Podczas drugiego spotkania 
podjęto temat możliwości prezentacji 
i upowszechniania wyników badań 
w mediach. Dominowały wystąpienia 
przedstawicieli strony czeskiej, którzy 
poruszali głównie zagadnienia obecno-
ści historyków w działalności medialnej, 
w szczególności w filmach i serialach 
historycznych w różnych okresach poli-
tycznych. Odniesieniem były dzieje Cze-
chosłowacji, a także okres współczesny. 
Natomiast wystąpienia strony polskiej 
poruszały temat upowszechniania wy- 
ników badań i osiągnięć w rozwią-
zaniach prawnych i organizacyjnych 
uniwersytetów. Reprezentujący naszą 
uczelnię prof. Alojzy Czech – mając na 
uwadze obecnych przedstawicieli nauk 
historycznych – w skrócie przypomniał 
dzieje nauczania i prowadzenia badań 
historycznych na tle przemian instytu-
cjonalnych wcześniejszych wcieleń Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach oraz pokazał na przykładach spek-
trum możliwości, jakie stwarzają nowe 
media dla upowszechniania wyników 
badań oraz osiągnięć samej instytucji 
uniwersyteckiej. 

O ile działania KRUŚ skupiają się na te-
matach typowych dla nauk społeczno-
humanistycznych, o tyle „Progres 3”  
koncentruje swe działania na zagadnie-
niach rozwoju technologicznego i inno-
wacji. Co roku organizowany jest m.in. 
konkurs na najlepsze prace doktorskie 
w wybranych obszarach zastosowań 
technologii. Wysiłek organizacyjny kon-
sorcjum w ostatnich miesiącach poświę-
cony został jednak przede wszystkim 
stworzeniu grup roboczych, które roz-
ważają możliwości wspólnego apliko-
wania do ogłoszonych i zapowiadanych 
konkursów programu „Horyzont 2020”. 
Wskazano na konkursy i wyselekcjo-
nowano zagadnienia, a wokół nich or-
ganizowane są prace przygotowawcze 
w zespołach międzyuczelnianych.

The works of the KRUŚ (the Conference 
of the Rectors of the Silesian Universi-
ties) aimed at the conceptual prepara-
tion of two major research projects: 
an atlas of the Polish-Czech border-
land, and an encyclopaedia of Silesia. 
Thorough, multi-disciplinary research, 
followed by the preparation of these 
publications, has long been considered 
the chief intention of the Conference 
member institutions: the University of 
Economics in Katowice, the Opole Uni-
versity, the University of Ostrava, the 
University of Silesia, the Silesian Univer-
sity in Opava, the University of Wroclaw, 
the Silesian Library and the Silesian In-
stitute in Opole. So far, however, there 
has been no way for them to find fund-
ing sources. New prospects are open-
ing currently for the accomplishment 
of these tasks under the programme of 
cross-border Polish - Czech cooperation 
for the years 2014-2020. Inter-university 
working teams have already started to 
prepare relevant documentation. 
These projects were discussed, among 
other issues, during the workshops 
organised in Opava. The first one, at-
tended by Dr Marcin Baron, was de-
voted to the involvement of students 
and young scientists in research on the 
Silesia region. The workshop provided 
an opportunity to present the research 

results and methodologies used in dif-
ferent disciplines. The second meeting 
concerned the possibilities of research 
results presentation and dissemination 
in the media. Most of the papers were 
delivered by researchers from the Czech 
Republic, focusing on the presence of 
historians in the media, particularly in 
films and TV series of different politi-
cal periods. The point of reference was 
the history of Czechoslovakia, and the 
contemporary situation in the Czech Re-
public. The Polish delegates, on the oth-
er hand, addressed the dissemination of 
research results and achievements re-
lated to the legal and organisational so-
lutions adopted by universities. Taking 
into account that some of the delegates 
were historians, Prof. Alojzy Czech, from 
our university, briefly recalled the his-
tory of teaching research activities in 
the context of the institutional changes 
taking place at previous incarnations 
of the University of Economics in Kato-
wice; he also provided examples of the 
wide spectrum of opportunities offered 
by new media for the dissemination of 
research results and achievements of 
the university. 
While the activity of the KRUŚ is con-
cerned with issues specific to social 
sciences and humanities, the “Progress 
3” consortium focuses its activities on 
technological development and inno-
vation. A competition is held each year 
for the best doctoral thesis on selected 
areas of technology applications. The 
organisational effort of the consortium 
in recent months has, however, been 
devoted primarily to the formation of 
working groups who are considering 
the possibility of submitting joint pro-
posals for funding under the “Horizon 
2020” scheme. The appropriate funding 
schemes and research topics have been 
selected and allocated to respective 
inter-university teams. 
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Na przestrzeni ostatnich lat postęp techno-
logiczny znacznie zmienił podejście młodych 
ludzi do sposobu komunikowania się. Stąd 
potrzeba dopasowania się uczelni do panu-
jących trendów i zaspokojenia oczekiwań 
dzisiejszego społeczeństwa internetowego. 
W projekcie zaplanowano udział prestiżo-
wych uczelni partnerskich: Norweskiego 
Uniwersytetu Nauki i Technologii (NTNU) 
w Trondheim oraz Uniwersytetu w Liechten-
steinie, co gwarantuje zapoznanie się z przy-
kładami najlepszych praktyk oraz transfer 
innowacyjnych rozwiązań.
Projekt zaowocować ma opracowaniem na-
rzędzi informatyczno-promocyjnych, które 
pomogą w budowaniu trwałych relacji po-
między uczelnią i kandydatami, studentami, 
pracownikami oraz absolwentami. Pierwszym 
z nich będzie aplikacja mobilna dedykowana 
kandydatom i studentom. Drugim ma być 
platforma „Ambasadorzy Zagraniczni”, która 
pozwoli na wsparcie promocji i procesu pozy-
skiwania kandydatów na studia z zagranicy. 
Pomóc mają w tym zagraniczni absolwenci 
uczelni oraz kadra naukowa. Następnie 

Inter Uni to akronim nowego projektu, 
który realizuje nasza uczelnia. Cze-
mu służy? Już pełna nazwa projektu 
tłumaczy wiele: „Wsparcie internacjo-
nalizacji. Wzmacnianie relacji między 
uczelnią, kandydatami, studentami, 
absolwentami i pracownikami przy 
wykorzystaniu nowych mediów”. / 
“Inter Uni” is the acronym for the new 
project which is being implemented 
at our university. What is its purpose? 
The very name of the project explains 
a lot: “The support for internationali-
sation. Strengthening the relationship 
between the university, candidates, 
students, alumni and employees with 
the support of new media”.

powstanie wersja mobilna serwisu interne-
towego uczelni, który w ramach projektu ma 
także zostać dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.
„Aktualna sytuacja na rynku edukacyjnym 
wymusza na uczelniach, by te dostosowały 
swoje kanały komunikacji do młodych od-
biorców, dla których nowoczesne technologie 
są podstawą funkcjonowania w społeczeń-
stwie” – mówi Magdalena Skowron, koordy-
nator projektu w Biurze Promocji i Nowych 
Mediów.
Projekt korzysta z dofinansowania w kwocie 
375 tys. zł pochodzącego z Islandii, Liechten-
steinu i Norwegii w ramach funduszy EOG 
i funduszy norweskich. 

In recent years, technological advances 
have significantly changed young people’s 
approach to the way they communicate. 
Hence the need for the university to adjust to 
prevailing trends and fulfil the expectations of 
today’s Internet society. The project envisages 
the cooperation with prestigious partner uni-
versities: The Norwegian University of Science 
and Technology (NTNU) in Trondheim and the 
University of Liechtenstein, whose participa-
tion guarantees the opportunity to learn 
about best practice approaches and transfer 
of innovative solutions. 
The project is expected to result in the 
development of IT and promotional tools that 
will be used in building a lasting relationship 
between the university and the candidates, 

students, employees and graduates. The first 
of these tools will be a mobile application 
dedicated to candidates and students. The 
second one is to be a platform called “Foreign 
Ambassadors”, which will promote and sup-
port the process of attracting candidates from 
abroad. Some assistance will be expected 
from foreign graduates of our university and 
the academic staff. Later on, a mobile version 
of the university website will be launched, 
adapted to the needs of people with dis-
abilities.
“The current situation in the educational 
market forces universities to adapt their 
communication channels to young audiences 
to whom modern technologies are second 
nature”, says Magdalena Skowron, the project 
coordinator in the Promotion and New Media 
Bureau. The project benefits from funding in 
the amount of 375 thousand zlotys obtained 
from Iceland, Liechtenstein and Norway under 
the EEA and Norway grants.

M
arek Kiczka
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Raz w miesiącu (w każdą 
trzecią środę od października 
2014 do maja 2015) w naszej 
uczelni odbywać się będą spo-
tkania poświęcone praktycz-
nym aspektom wykorzystania 
badań marketingowych. 
Spotkania przeznaczone są 
dla środowisk akademickich, 
w szczególności przedstawi-
cieli uczelni ekonomicznych, 
w tym pracowników nauko-
wo-dydaktycznych, dokto-
rantów i studentów. Celem 
spotkań jest prezentacja przy-
kładów praktycznego zastoso-
wania metod, technik i narzę-
dzi badawczych w zarządzaniu 
wiedzą o konsumencie i dys-
kusja nad nimi. Uczestnicy 
spotkań rozszerzą swoją wie-
dzę na temat innowacyjnych 
narzędzi badawczych wyko-
rzystywanych w gromadzeniu 
i analizie informacji o rynku. 
Prelegentami będą pracowni-
cy agencji badawczych oraz 
przedsiębiorstw zlecających 

Nowa inicjatywa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Polskiego  
Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. / The University of Economics in Katowice and the 

Polish Society of Market and Opinion Researchers (PTBRiO) launch a joint initiative. 

Praktyka Nauce – Nauka Praktyce

Practice for Science – Science for Practice 

badania – członkowie PTBRiO, 
z dużym doświadczeniem 
praktycznym w badaniach, 
niejednokrotnie uznane au-
torytety w branży badawczej, 
osoby prowadzące szkolenia 
PTBRiO i zaangażowane 
w działalność Towarzystwa. 
Na spotkaniach poruszane 
będą problemy badań ja-
kościowych i ilościowych 
realizowanych on-line, badań 
satysfakcji i lojalności klienta, 
badań eyetrackingowych, 
badań marki, trendów kon-
sumenckich, emocjonalności 
zachowań konsumentów, 
badań międzynarodowych, 
wykorzystania nowoczesnych 
technologii wspomagających 
badania (w tym urządzeń, 
oprogramowania, systemów). 
Serdecznie zapraszamy do 
skorzystania z niepowtarzalnej 
okazji poznania tajników prak-
tyki badań marketingowych. 

Once a month (every third 
Wednesday from October 
2014 to May 2015) our 
University will host meetings 
devoted to the use and appli-
cations of marketing research. 
The meetings are intended for 
academics, students and doc-
toral students from various 
disciplines and institutions, 
particularly business schools, 
aiming to present and discuss 
examples of the practi-
cal application of methods, 
techniques and research tools 
in consumer knowledge man-
agement. The participants will 
enhance their knowledge of 
the innovative research tools 
for gathering and analysing 
market information. 
The group of speakers will 
comprise research agency 
employees and experienced 
PTBRiO members, many of 

them recognised authorities 
in the research industry, and 
the PTBRiO trainers involved 
in the activities of the Society. 
The meetings will raise ques-
tions related to qualitative 
and quantitative research 
conducted online, customer 
satisfaction and loyalty re-
search, eye tracking research, 
brand research, consumer 
trends, the role of emotions 
in consumer behaviour, 
international research, and 
research support technologies 
(including hardware, software 
and systems). We invite you 
to take advantage of this 
unique opportunity to get 
a better understanding of the 
secrets of marketing research 
practices. 
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Zagadnieniom tym poświęcona zosta-
ła I Międzynarodowa Konferencja Pul-
su Uczelni, zorganizowana w kwietniu 
w Opolu. Spotkanie odbyło się w Pań-
stwowej Medycznej Wyższej Szkole Za-
wodowej. Celem konferencji było przeka-
zanie praktycznych wskazówek na temat 
przygotowywania publikacji do czaso-
pism z listy Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego i Journal Citation Re-
ports przez pracowników szkół wyższych 
oraz studentów, jak również przybliżenie 
uczestnikom problematyki pisania prac 
naukowych, parametryzacji i upowszech-
niania dorobku naukowego. Prelegenci 
pochodzili z pięciu krajów: Polski, USA, 
Holandii, Niemiec i Białorusi, a uczestni-
kami konferencji byli pracownicy nauko-
wo-dydaktyczni uczelni wyższych, stu-
denci i bibliotekarze. Podczas konferencji 
poruszano tematy dotyczące m.in.: norm 
recenzji, błędów w aplikowaniu artykułów 
do publikacji w czasopismach międzyna-
rodowych, praw autorskich, międzynaro-
dowych projektów naukowo-badawczych, 
tworzenia własnej strategii zaistnienia 
w świecie naukowym, analiz statystycz-
nych w pracy naukowej, elektronicznych 
zasobów informacji oraz bibliometrii. 
Spośród referatów na szczególną uwagę 
zasługuje prezentacja prof. Johna Nezleka 
(College of William and Mary, Williams-
burg VA, USA), w której przedstawiono te-
mat ukrytych norm procesu recenzji publi-
kacji naukowych. Prelegent podkreślał, że 
każde słowo w artykule jest istotne, więc 
nie należy powtarzać sentencji, akapity 

Jak pisać prace 

naukowe? 

Gdzie publikować?

How to write 

scientific papers? 

Where to publish? 

Publikowanie w czasopismach naukowych o międzynarodowym 
zasięgu i wysokiej punktacji jest ważne dla każdego naukowca. 
Proces ten wpływa na wzrost cytowalności jego prac w kraju 
i na świecie, a tym samym podnosi prestiż macierzystej uczelni. 
Wymienione aspekty są przyczyną organizowania spotkań na-
ukowych poruszających problematykę czasopism naukowych. 
Publishing in highly ranked academic journals with an internatio-
nal scope is important for all scientists, increasing the number 
of citations received worldwide, and thus affecting the presti-
ge of their alma mater. The above mentioned aspects provide 
a good reason for organising conferences devoted to publishing 
in academic journals. 

powinny być krót-
kie, a styl artykułu 
bezwzględnie dopa-
sowany do wyma-
gań redakcji czasopisma. Doktor Andrzej 
Szpakow (Uniwersytet im. Janki Kupały, 
Grodno, Białoruś) podkreślał ważność 
udziału w międzynarodowych projektach 
naukowo-badawczych, gdyż zwiększa on 
szanse na publikacje w czasopismach wy-
soko punktowanych. 
Doktor habilitowana Bożena Mroczek (Po-
morski Uniwersytet Medyczny, Szczecin) 
w prezentacji „Najczęstsze błędy w pu-
blikacjach polsko- i angielskojęzycznych” 
szczegółowo omówiła kryteria publiko-
wania w uznawanych, międzynarodowych 
czasopismach naukowych. Prelegentka 
przedstawiła model struktury artykułu, 
który dokładnie zanalizowała, wskazując 
na błędy popełniane przez naukowców 
w poszczególnych jego elementach (np. 
zbyt długi tytuł, lakoniczny opis metod 
badawczych, powtarzalność tekstu w ko-
lejnych akapitach). Natomiast Marzena 
Dziołak i Bożena Ratajczak-Olszewska 
w swoim wystąpieniu „Bibliometria, czy-
li jak nas »liczą« nie tylko w bibliotece” 
podkreślały rolę biblioteki jako sojusznika 
naukowca i banku informacji, a bibliote-
karzy jako przewodników po strukturze 
i zawartości baz danych oraz twórców 
dedykowanych naukowcom baz dorobku 
naukowego, a także zasobów informacji 
potrzebnych w pracy dydaktyczno-nau-
kowej. 
Sylwetki oraz prezentacje prelegentów 
są dostępne na stronie internetowej Pań- 
stwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawo- 
dowej w Opolu – zakładka „Czasopismo 
Puls Uczelni”: 
http://biblioteka.pmwsz.opole.pl/729/i-
miedzynarodowa-konferencja-pulsu-
uczelni-international-conference-of-the-
higher-schools-pulse.html).

The publishing issues were discussed at 
the First International Conference of the 
Higher School’s Pulse held in April at 
the Public Higher Medical Professional 
School in Opole.
The aim of the conference was to pro-
vide students and academics with prac-
tical guidance on preparing papers for 
publication in scientific periodicals listed 
among the Ministry of Science and High-
er Education scored journals and in the 
Journal Citation Reports, as well as to 
familiarise the participants with various 
aspects of research paper writing, pa-
rameterisation and dissemination of sci-
entific achievements. The guest speakers 
came from five countries: Poland, the 
USA, the Netherlands, Germany and Be-
larus, and participants included research 
and teaching staff members, students 
and librarians. A wide range of subjects 
were discussed, encompassing review 
standards, common mistakes in submis-
sions to international journals, copyright, 
international research projects, creating 
individual strategies for achieving recog-
nition in the world of science, statistics in 
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Gala podsumowująca projekt NetAware,

fot. A. Maciej.

36 FORUM_nr 39 / 2014

W maju br. już po raz trzeci studenci z 10 uczelni europejskich 
uczestniczyli w międzynarodowym programie NetAware. 

W międzynarodowych zespołach przygotowywali internetowe 
kampanie promocyjne dla organizacji non profit zajmujących się 

pomocą ludziom wykluczonym społecznie. 

Największy Erasmus Intensive Programme w Polsce
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academic papers, electronic information 
sources and bibliometrics. 
Among the delegates who submitted pa-
pers for the conference were academics 
from foreign research centres. The pres-
entation by Prof. John Nezleka (College of 
William and Mary, Williamsburg, VA, USA) 
was particularly worthy of note, addressing 
the unwritten guidelines for the research 
publication review process. The speaker 
emphasised that every single word used 
in a manuscript is of high significance; we 
should not repeat sentences, paragraphs 
ought to be short and the format correct 
for the journal. Dr Andrzej Szpakow (the 
Yanka Kupala State University of Grodno, 
Belarus) stressed the importance of parti-
cipation in international research projects, 
as it increases the chances of publication 
in highly ranked journals.

Dr Bożena Mroczek (Pomeranian Medical 
University, Szczecin) discussed “the most 
common mistakes in Polish and English 
articles”, detailing the criteria for publish-
ing in recognised international journals. 
She presented a model for a research 
article structure, which she thoroughly 
analysed pointing at mistakes commonly 
made by authors, in particular article sec-
tions (e.g., too long titles, laconic descrip-
tions of research methods, repetitions of 
the same text in subsequent paragraphs). 
Marzena Dziołak and Bożena Ratajczak-
Olszewska, in their speech “Bibliometrics 
– how we are pointed not only in the li-
brary” (original title) emphasised the role 
of the library as a scientist’s friend and 
information bank. Librarians guide scien-
tists through the structure and contents 
of databases; they also build databases of 

scientific achievements, as well as infor-
mation resources needed in teaching and 
research. The profiles and presentations 
of the speakers are available on the web-
site of the Public Higher Medical Profes-
sional School in Opole – tab ‘Czasopismo 
Puls Uczelni’: 
(http://biblioteka.pmwsz.opole.pl/729/i-
miedzynarodowa-konferencja-pulsu-
uczelni-international-conference-of-the-
higher-schools-pulse.html). 

The largest Erasmus Intensive Programme in Poland



Prof. S. Smyczek oficjalnie 

rozpoczyna projekt,  

fot. A. Maciej / Prof. Smyczek 

oficially inaugurates the 

project.

Gra integracyjna w Parku 

Śląskim, fot. A. Maciej / 

An integration game in 

the Silesia Park.
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W programie Erasmus Intensive Program-
me „Internet advanced promotional tools 
application for increasing awareness of 
social exclusions movement” wzięli udział 
studenci z Belgii, Francji, Hiszpanii, Ho-
landii, Niemiec, Polski, Rumunii, Węgier 
i Włoch. Podstawowym celem było umoż-
liwienie im zdobycia cennej wiedzy prak-
tycznej na temat nowoczesnych metod 
i technik promocji w internecie. Zadaniem 
programu było również uwrażliwienie stu-
dentów na istotny problem wykluczenia 
społecznego w Unii Europejskiej. „Proble-
my wykluczeń społecznych dotykają ludzi 
w każdym wieku, nie tylko ludzi starszych. 
Powody tego mogą być różne. Dlatego 
w kolejnych edycjach projektu zajmowa-
liśmy się różnymi ich typami, w tym roku 
wykluczeniem finansowym, kiedy to banki 
czy inne instytucje finansowe ograniczają 
dostęp konsumentom do podstawowych 
usług finansowych, oraz wykluczeniami 
ze względu na płeć i orientacją seksualną” 
– wyjaśnia prof. Sławomir Smyczek, pro-
rektor ds. internacjonalizacji i marketingu, 
a także opiekun inicjatywy. 
Studenci przez dwa tygodnie prowadzili 
realne kampanie promocyjne w internecie 
dla organizacji non profit z różnych krajów 
europejskich. W zmaganiach najlepsze 
okazały się zespoły: działający na rzecz 
organizacji SchLAu z Niemiec walczącej 
z wykluczeniem ze względu na orientację 
seksualną oraz działający na rzecz orga-
nizacji Kiútprogram Közhasznú Non-profit 
Zrt. z Węgier walczącej z wykluczeniem 
finansowym. W kategorii najlepszych 
raportów narodowych wygrali studenci 
z Rumunii oraz Niemiec.
Rywalizacja pomiędzy zespołami odby-
wała się na zasadzie fair play, czego do-
wodem może być cytat z jednego ze spo-
rządzonych w ramach projektu blogów. 
Drużyna składająca się ze studentów  
uczelni z Włoch, Francji, Węgier, Polski, 
Rumunii i Belgii na swoim blogu „Women 
for Tomorrow” napisała: „Nie wygraliśmy, 
ale – jak mawiają – udział jest ważniejszy 
niż zwycięstwo. Gratulujemy zwycięzcom! 
Zrobiliście kawał świetnej roboty!”. 
Studenci oraz wykładowcy oprócz inten-

Największy Erasmus Intensive Programme w Polsce

In May this year, students from ten European universities participa-
ted, for the third time, in the international NetAware programme. 
International teams worked on preparing promotional campaigns 

on the internet for non-profit organisations that provide support to 
socially excluded people. 

sywnej pracy w ciągu dwutygodniowego 
pobytu zdołali poczuć śląską pozytywną 
energię, biorąc m.in. udział w terenowej 
grze integracyjnej na terenie Parku Ślą-
skiego, zwiedzając Katowice od ogrodów 
Muzeum Śląskiego aż po Nikiszowiec, 
a także biorąc udział w wycieczkach do 
kopalni „Guido” czy Browarów Tyskich.
Organizatorem wydarzenia było Koło 
Naukowe AwareNet Club, działające pod 
opieką prof. Sławomira Smyczka oraz dr 
Justyny Matusiewicz. Patronami honoro-
wymi inicjatywy byli: Przedstawicielstwo 
Komisji Europejskiej w Polsce oraz Mini-
ster Spraw Zagranicznych.

The Erasmus Intensive Programme “Inter-
net advanced promotional tools applica-
tion for increasing awareness of social 
exclusions movement” was attended by 
students from the following countries: 
Belgium, France, Spain, Holland, Germany, 
Poland, Romania, Hungary and Italy. The 
main aim was to enable them to gain val-
uable practical knowledge on the modern 
methods and techniques of online promo-
tion. The programme was also intended 

to sensitise students to the important 
problem of social exclusion in the Euro-
pean Union. “The problems of social ex-
clusion affect people of all ages, not just 
older people. The reasons for this may be 
different. Therefore, in subsequent edi-
tions of the project we dealt with their 
various types. This year we focused on 
the financial social exclusion (banks and 
other financial institutions restricting ac-
cess to basic financial services) and exclu-
sions based on gender”, explained Prof. 
Sławomir Smyczek, Vice-Rector for Inter-
nationalisation and Marketing, who su-
pervised the organisation of the event. 
For two weeks students were conduct-
ing real advertising campaigns on the 
Internet for non-profit organisations from 
different European countries. Two teams 
turned out to be the best: one acting on 
behalf of SchLaue, a German organisation 
fighting against sexual bias exclusion,  
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UNI jest kolejną, obok m.in. Uniwersy-
tetu Kolorado w Denver, amerykańską 
uczelnią, z którą nasz uniwersytet roz-
wija współpracę, kładąc nacisk na zaan-
gażowanie studentów. Przypomnijmy, 
że w latach 2012-2013 zespół naszych 
żaków pod opieką prof. Wojciecha Dy-
ducha, prorektora ds. edukacji i współ-
pracy z zagranicą, w ścisłej współpracy 
ze studentami z Denver przeprowadził 
profesjonalne badania rynkowe dotyczą-
ce wprowadzenia na polski rynek sieci 
wyspecjalizowanych myjni samochodo-
wych na zlecenie amerykańskiej firmy 
inwestycyjnej Charles Investments. Firma 
doceniła efekty pracy polskiego zespo-
łu i zaoferowała jednej z jego członkiń 

Współpraca 
z Uniwersytetem 
Północnej Iowy
Uniwersytet Północnej Iowy (University of Northern Iowa, w skrócie 
UNI) jest partnerem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach od 
wielu lat, ale aktywna współpraca, zwłaszcza w zakresie mobilności 
studentów, rozpoczęła się na dobre w 2010 roku od wizyty dr Christi-
ne Schrage, wykładowcy UNI Business, orędowniczki międzynarodo-
wej współpracy akademickiej, od lat sympatyzującej z naszą uczelnią. 

Studenci międzynarodowi 

uczestniczący w wykładzie, 

fot. A. Maciej / International 

students during the lecture.

and the other acting on behalf of the Kiút-
program Közhasznú Nonprofit Zrt. Hunga-
ry fighting against financial exclusion. The 
best national reports came from Romania 
and Germany. 
All the teams respected the principles of 
fair play; one wrote on their blog: “We 
have not won, but – as they say – tak-
ing part is more important than winning. 
Congratulations to the winners! You have 
done a good job”. Apart from intensive 
work, students and lecturers had a chance 

to take part in the integration game field 
in the Silesia Park. They visited many plac-
es in Katowice, as well as the Guido Coal 
Mine and the superb Brewery Museum 
in Tychy. The event was organised by the 
Club Student Research Group – AwareNet. 
Prof. Sławomir Smyczek and Dr Justyna 
Matysiewicz supervised the organisation 
of the event. The Honorary patrons of the 
initiative were: the Representation of the 
European Commission in Poland and the 
Minister of Foreign Affairs.

Cooperation with the University of Northern Iowa
M

ałgorzata Saw
icka
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The University of Northern Iowa (UNI) has been a partner of the Uni-
versity of Economics in Katowice for many years. However, active co-
operation between the two schools, especially in the areas of student 
mobility, was initiated during Dr Christine Schrage’s visit to Katowice in 
2010. Dr Schrage is a lecturer of UNI Business, an advocate of interna-
tional academic cooperation and a long-time friend of our university.

trzymiesięczny staż w swojej siedzibie 
w Kolorado.
Tymczasem wizyta dr Schrage z Północ-
nej Iowy w Katowicach w 2010 roku za-
owocowała zaledwie 3 miesiące później 
organizacją wyjazdu grupy studentek 
kierunków logistyka i międzynarodowe 
stosunki gospodarcze na trzytygodniową 
letnią wizytę studyjną do Chin, realizowa-
ną we współpracy z naszym późniejszym 
chińskim partnerem Dalian Nationalities 
University. W towarzystwie studentów 
UNI, studentów z Dalian, jak również 
grupy z uczelni kolumbijskiej EAFIT nasze 
studentki rozwijały umiejętności prowa-
dzenia działalności biznesowej na ryn-
kach światowych. Za organizację wyjazdu 
z ramienia naszej uczelni odpowiedzialny 
był zespół Biura Międzynarodowej Wy-
miany Studentów.
Program pod nazwą „Global Skills” był 
przede wszystkim okazją do zobaczenia 
z bliska, jak prowadzi się działalność biz-
nesową w Chinach i do poznania innych 
kultur z naciskiem na zrozumienie różnic 
kluczowych dla biznesu i przedsiębior-
czości. Był też doskonałą szansą na ze-
tknięcie się z innym systemem wartości 
i priorytetów, zarówno osobistych, jak 
i zawodowych, a także na wymianę nie-
raz zaskakująco różnych doświadczeń 
i poglądów na teoretycznie uniwersalne 
zasady osiągania sukcesu w biznesie. 
Z możliwości udziału w kolejnej edycji 
programu „Global Skills” w Chinach sko-
rzystała jeszcze jedna grupa studentów 
naszej uczelni w 2011 roku. 
Współpraca z UNI została sformalizowa-
na na przełomie lat 2010-2011 zawarciem 
memorandum w zakresie badań i współ-
pracy akademickiej oraz umowy bilateral-
nej dotyczącej już ściśle współpracy aka-
demickiej. Umożliwiło to zorganizowanie 
po raz pierwszy wyjazdu studentów z Ka-
towic na nieodpłatne semestralne studia 
w UNI w latach 2011 i 2012. Osoby, które 
mogły skorzystać z tej szansy, podkreśla-
ły, jak ciekawym doświadczeniem było 
zetknięcie się z amerykańskim systemem 
edukacji i życie przez prawie pół roku 
w tamtejszym kampusie uniwersyteckim. 
Kolejny student naszej uczelni wyjedzie 

na studia do Iowy w semestrze letnim 
nadchodzącego roku akademickiego. 
Współpraca z UNI to nie tylko możliwo-
ści wyjazdów dla studentów polskich. 
W maju br. w naszej uczelni gościła 
delegacja studentów z Iowy wraz z opie-
kunami w ramach tygodniowej wizyty 
studyjnej, przygotowanej przez Biuro 
Międzynarodowej Wymiany Studentów 
pod przewodnictwem i z aktywnym 
udziałem prof. W. Dyducha. 
Studenci amerykańscy mieli szansę 
poznać bliżej naszą uczelnię, miasto i re-
gion. Po spotkaniach z przedstawicielami 
władz uczelni i wymianie doświadczeń 
akademickich ze studentami z kół na-
ukowych grupa odwiedziła śląską strefę 
ekonomiczną, w szczególności Fiat Auto 
Poland SA w Tychach, gdzie miała szansę 
przyjrzeć się pracy na linii produkcyjnej 
zakładu, ponadto fabrykę Mokate Group 
w Żorach i zakład Valeo Autosystemy Sp. 
z o.o. w Skawinie, gdzie zorganizowano 
spotkanie z menedżerem odpowiedzial-
nym za zarządzanie procesem produkcyj-
nym. Goście z UNI zdążyli również zwie-
dzić Kraków, Browary Tyskie, zabytkową 
kopalnię „Guido” w Zabrzu i Muzeum 
Auschwitz-Birkenau. 
Na zakończenie warto dodać, że part-
nerstwo z uniwersytetem amerykańskim 
obejmuje, poza mobilnością studencką, 
współpracę dydaktyczną, w ramach 
której w marcu br. prof. W. Dyduch po-
prowadził intensywną sesję z dziedziny 
przedsiębiorczości dla studentów MBA 
studiujących w tamtejszej szkole biznesu. 
Wizyta w Cedar Falls była również okazją 
do promocji naszej uczelni i uzgodnie-
nia wstępnego planu pobytu opisanej 
powyżej delegacji przedstawicieli UNI 
w Katowicach.

UNI is another American university, be-
sides the University of Colorado Denver, 
with which our university is developing 
cooperation, in particular focusing on 
student involvement. In the years 2012-
2013 a group of our students, supervised 

by Prof. Wojciech Dyduch, the Vice-
Rector for Education and International 
Cooperation, together with students 
from Denver, carried out market research 
on launching a chain of specialized car 
wash services on the Polish market. The 
study was contracted by Charles Invest-
ment, an American investment company. 
The company appreciated the results 
of the Polish research team and offered 
a three-month internship in Colorado to 
one of the research team members.
Only 3 months after Dr Schrage’s visit 
to Katowice in 2010, Polish students 
majoring in Logistics and International 
Economic Relations went to China on 
a 3-week summer study visit. The visit 
was organised in cooperation with our 
future partner, Dalian Nationalities 
University. Our students, accompanied 
by UNI students, students of Dalian 
Nationalities University and students of 
the Colombian EAFIT, worked towards de-
veloping skills necessary to do business 
in world markets. The visit was organised 
by the Office of International Student 
Exchange.
The “Global Skills” programme, apart 
from sightseeing values, offered a closer 
look at the way business is done in 
China. The students developed a bet-
ter understanding of different cultures, 
especially certain aspects of cultural 
differences which are crucial for business 
and entrepreneurial practices. It was also 
an great chance for the students to en-
counter a different system of values and 
priorities, both business and personal, 
and to exchange sometimes surprisingly 
different experiences and ideas on theo-
retically universal rules of achieving busi-
ness success. In 2011 another group of 
students from our university was invited 
to participate in the next edition of the 
“Global Skills” programme in China.
In the years 2010-2011 the cooperation 
with UNI was formalized by drawing 
up a research and academic coopera-
tion memorandum, as well as a bilateral 
agreement on close academic coopera-
tion. As a result, students from Katowice 
were able to go on one-semester free 
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W wyniku konkursu ogłoszone-
go przez Ministerstwo Zdrowia 
w 2012 roku nasz uniwersytet 
wygrał dydaktyczny grant unij-
ny. Projekt nr POKL.02.03.04-
00-065/12 pt. „Wsparcie 
menedżerskie dla kadry zarzą-
dzającej podmiotami leczniczy-
mi”, współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, skierowany był do 
środowiska sektora ochrony 
zdrowia. Jego celem było uru-

Z projektem 
unijnym „pod 
rękę”
Fragmenty refleksji koordynatora 
projektu oraz członków zespołu. / 
A handful of reflections of the pro-
ject coordinator and team members.

Krystyna Lisiecka, Jolanta Bernais

Wizyta studyjna przedstawicieli Uniwersytetu Północnej Iowy. Spotkanie pożegnalne. 

Katowice, maj 2014, fot. Biuro Międzynarodowej Wymiany Studentów / A study visit 

of the representatives of the University of Northern Iowa. Farewell meeting. Katowice, 

May 2014, photo: the Office of International Student Exchange.

chomienie studiów podyplomo-
wych. Projekt zrealizowaliśmy 
pod hasłem „Zarządzanie dla 
zdrowia – ZdZ”. (…)
Precyzyjnie zostały rozpisane 
zakresy zadań, kompetencji 
i odpowiedzialności osób pracu-
jących w projekcie, bo jasność 
i transparentność ról pełnionych 
przez personel, przez każdego 
w projekcie to podstawa do-
brego działania. Opracowano 
system identyfikacji i identy-
fikowalności różnego rodzaju 

courses at UNI in 2011 and 2012. The 
people who took advantage of this 
chance stressed how interesting an 
experience it was to be a part of the 
American education system and to live 
at an American university campus for 
almost half a year. Another student from 
our university will study in Iowa next 
summer term.
The cooperation with UNI is not limited 
to the mobility of Polish students. In May, 
we welcomed a group of Iowa students 
and tutors on a week study visit. The 
visit was led by Prof. Wojciech Dyduch, 
who also actively participated in it, and 
organised by the Office of International 
Student Exchange.
The American students had an opportu-
nity to learn more about our university, 
town and region. They met the univer-

sity authorities, exchanged academic 
experiences with students from Student 
Research Groups, and visited the Silesian 
Economic Zone, including Fiat Auto Po-
land SA in Tychy, where they were shown 
an assembly line in operation. They also 
toured the Mokate Group factory in Żory 
and the Skawina plant of Valeo Autosys-
temy Sp. z o.o., where they participated 
in a meeting with the manager in charge 
of the production process. Later, they 
also had a chance to sightsee Cracow, 
Tychy Brewery, the historic Guido Mine 
in Zabrze and the Auschwitz-Birkenau 
Museum.
It is worth mentioning that the part-
nership with the American university 

comprises not only student mobility, but 
also teaching cooperation, under which 
Prof. Wojciech Dyduch conducted an 
intensive module on entrepreneurship for 
MBA students at UNI Business School. 
The visit to Cedar Falls, Iowa gave an 
opportunity to promote our university 
and agree on an initial plan for the above 
mentioned visit of UNI representatives in 
Katowice.
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dokumentów, rzeczy, szafek, 
numerów telefonów osób itp. 
Zadbano o sprawny system 
komunikacji oraz o warunki 
temu sprzyjające. Brak komu-
nikacji lub jej niedoskonałości 
to ułomności jakości działań 
w projekcie. 
Za opracowanie programu stu-
diów, moduły oraz przedmioty 
kierunkowe odpowiedzialność 
wzięła prof. Aldona Frączkie-
wicz-Wronka, pełniąca funkcję 
koordynatora merytorycznego 
w projekcie. Udało się jej – ku 
zadowoleniu uczestników 
– zaangażować w projekt 
znamienitych wykładowców 
zarówno z naszej Alma Mater, 
jak i z zewnątrz, znawców 
teorii i praktycznych mechani-
zmów zarządzania w sektorze 
dynamicznych zmian.
Sprawą krytycznie pilną ze 
względu na czas rozpoczęcia 
projektu, więc decydującą 
o jego powodzeniu, była pro-
fesjonalna promocja studiów 
na „wrażliwym” rynku celem 
naboru uczestników spełnia-
jących wymagania sprecyzo-
wane przez instytucję pośred-
niczącą, to jest Ministerstwo 
Zdrowia. Informacje o termi-
nach naborów umieszczano 
w mediach tradycyjnych oraz 
w internecie i na Facebooku. 
Ważną rolę pełniły tu profe-
sjonalnie opracowane ulotki, 
projekty folderów i plakatów. 
Na potrzeby projektu została 
stworzona strona internetowa, 
aktualizowana na bieżąco. Za 
ten zakres zadań odpowiadała 
specjalistka ds. e-learningu 
i promocji projektu, Katarzyna 
Zajdel. 
Uczestnicy studiów zostali 
starannie dobrani. Na miesiąc 
przed każdą edycją studiów, 
a tych były trzy, średnio po 54 
osoby w edycji (dwie grupy 
dydaktyczne w jednej edycji), 
spotykała się komisja rekru-
tacyjna i w drodze rozmów 
z kandydatami wystawiała 
noty z przeprowadzonej 
rozmowy kwalifikacyjnej. Wy-
pełnione, specjalnie do tego 
celu przygotowane formularze 
wymagały dokonania oceny 
odpowiedzi kandydata na sto-

pień oraz pisemnego potwier-
dzenia, że kandydat spełniał 
wymagania sformułowane 
przez Ministerstwo Zdrowia. 
I te były podstawą kwalifikacji 
kandydatów jako uczestników 
studiów podyplomowych. 
Nasze obawy o to, czy uda 
się zrekrutować trzy edycje 
studiów, topniały w miarę po-
stępów w projekcie. Najtrud-
niej było zostać uczestnikiem 
edycji trzeciej, bowiem po 
dobrych opiniach uczestników 
mieliśmy znakomity nadmiar 
kandydatów na studia. Na 
wszystkie edycje studiów 
zgłosiło się łącznie ponad 300 
osób, z czego do projektu 
zostały zakwalifikowane 162 
osoby. (…)
Uczestnicy byli zobowiązani 
do udziału w zajęciach prowa-
dzonych z wykorzystaniem e- 
-learningu. Beneficjenci 
poznali nowe oprogramo-
wanie, jakim jest platforma 
e-learningowa, a tym samym, 
poza zdobyciem wiedzy mery-
torycznej, nabyli nowe umie-
jętności jej obsługi. 40 godzin 
zajęć (z ogólnej liczby 220 go-
dzin) prowadzone było z wyko-
rzystaniem oprogramowania 
„Moodle”. Większość uczestni-
ków projektu stanowiły osoby 
powyżej 40. roku życia (63 
proc.). Niektórzy uczestnicy 
projektu byli początkowo 
zestresowani koniecznością 
uczenia się w formie on-line. 
„Obudził się” znany z badań 
socjologów opór przed no-
wym. Z upływem czasu bene-
ficjenci projektu zadowalająco 
radzili sobie z nowymi aktyw-
nościami. (…) 
Z informacji zwrotnych otrzy-
mywanych przez uczestni-
ków wynika, że studia były 
trafionym wyborem, biorąc 
pod uwagę uzyskany przyrost 
kompetencji. Absolwenci pod-
kreślali możliwość spojrzenia 
na różne sytuacje zawodowe 
z nowej, szerszej perspektywy, 
jaka wyłaniała się podczas 
konwersacji z wykładowca-
mi. Niektórzy dzięki studiom 
awansowali. Nawiązano wiele 
kontaktów, a to ułatwia pracę 
zawodową.

Hand in hand  
with the EU project

The University of Econom-
ics in Katowice won the EU 
teaching grant announced 
by the Department of Health 
in 2012. The project No. 
POKL.02.03.04-00-065/12 
“Managerial support for 
managers of health care 
entities” was co-financed by 
the European Social Fund and 
addressed to the health care 
sector. It involved the launch 
of a dedicated post-graduate 
university course. The motto 
of the project was “Manage-
ment for Health”. […] 
The scopes of activities, tasks 
and responsibilities of people 
working in the project were 
precisely mapped out, as 
clarity and transparency are 
essential for the efficiency 
of any project. An identifica-
tion and traceability system 
for different documents, file 
cabinets, telephone numbers 
and other items was devel-
oped. An efficient communica-
tion system and conditions 
supporting communication 
were ensured, as lack of com-
munication or its inadequacy 
always adversely affect the 
quality of initiatives under-
taken within a project.
Prof. Aldona Frączkiewicz-
Wronka, the academic 
coordinator of the project, was 
responsible for the prepara-
tion and implementation 
of curricula, modules, and 
major fields of study. She 
invited a group of eminent 
lecturers to the project, so the 
course participants worked 
with experts in the theory 
and practice of management 
mechanisms in this dynami-
cally changing sector.
Due to the course launch 
date, the effective promotion 
became a critically urgent 
matter, because it had to 

reach the target group of pro-
spective participants from the 
“sensitive” market who would 
meet specific requirements 
stipulated by an intermedi-
ary body, the Ministry of 
Health. Information about the 
interview dates was placed 
in traditional media, as well 
as on the Internet and on 
Facebook. Also, professionally 
designed leaflets, brochures 
and posters were proved to be 
important promotion instru-
ments and so was a website 
dedicated to the project and 
systematically updated with 
news and announcements. Ka-
tarzyna Zajdel, an e-learning 
and project promotion special-
ist, was responsible for this 
aspect of the project.
The participants were care-
fully selected during inter-
views a month before each 
edition of the course. There 
were three editions, each with 
about 54 participants. There-
fore, there were two learning 
groups in each edition. After 
interviewing candidates the 
selection panel evaluated each 
interviewee. The candidates 
had to complete specially 
prepared forms, which were 
assessed in terms of the 
participants’ compliance with 
the requirements set out by 
the Department of Health. 
Although at the initial stage 
of the project we had doubts 
if we would manage to recruit 
a sufficient number of partici-
pants for three editions, even-
tually we were truly taken by 
the popularity of the project. 
In the third edition, due to the 
participants’ good reviews of 
the project, we had a large 
excess of candidates. There 
were over 300 candidates, of 
which 162 people were finally 
qualified for the project. [...] 

©
 G

ina Sanders - Fotolia.com
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Konferencja podsumowująca 
w czerwcu 2014 roku w za-
myśle organizatorów miała 
służyć wymianie doświadczeń 
i ogólnej refleksji nad poten-
cjałem poprawy oraz doskona-
leniem dobiegającego końca 
przedsięwzięcia. Uczestnikami 
byli absolwenci wszystkich 
trzech edycji studiów podyplo-
mowych oraz zainteresowani 
problematyką zarządzania 
jakością usług świadczonych 
w podmiotach leczniczych. 
Uroczystego otwarcia konfe-
rencji podsumowującej nasz 
projekt dokonał rektor, prof. 
Leszek Żabiński. Profesor K. Li-
siecka poprowadziła konferen-
cję, w tym będącą jej częścią 

Krystyna Lisiecka_koordynator projektu: 
Nie pierwszy raz byłam koordynatorem projektu, ale przyznam, że 
wymogi projektów ze środków unijnych mają fantastycznie drobia-
zgową dyscyplinę. Niemało czasu poświęciliśmy takiemu dokumen-
towi jak Karta czasu pracy i zadań, na której należało dokonywać 
zapisów działań w każdym miesiącu realizowanego projektu. (…) 
Odrębnym tematem były wnioski o płatność. Przy ich sporządzaniu 
należało uruchomić i wykazać wysokie kompetencje typowe dla ob-
szaru rozliczeń finansowych. W „Zarządzaniu dla Zdrowia” tę rolę 
pełniła pani Małgorzata Majeranowska, mistrzyni w swoim fachu. 
Kompetentnie wspomagała ją dr Jolanta Bernais. Dzięki wnikliwości 
i staranności obu Pań realizacja budżetu była bez zarzutu. W każdym 
projekcie rola specjalisty ds. rozliczeń jest nie do przecenienia.

dyskusję. Prelegenci przybliży-
li praktyczne narzędzia strate-
gii projakościowego zarządza-
nia podmiotami leczniczymi. 
Doktor Mira Lisiecka-Biełano-
wicz z Warszawskiego Uniwer-
sytetu Medycznego – bazując 
na własnych doświadczeniach 
audytora – przedstawiła prak-
tyczne kwestie, jakie przynosi 
wdrożenie i utrzymywanie 
systemu zarządzania jakością 
w podmiotach leczniczych 
według normy PN-EN ISO 
9001:2009. Nakreśliła obszary 
szans dla liderów – zarządza-
jących organizacjami ochrony 
zdrowia. Przybliżyła także 
wytyczne nowej normy PN-
-EN 15224:2013. Wskazała, że 

Krystyna Lisiecka_a project coordinator:
It wasn’t the first time when I acted as a project coordinator, but I ad-
mit that the requirements of EU-funded projects impose great disci-
pline. A considerable amount of time was devoted to the document 
called a Timesheet and Task Template, which was to be filled with 
records of activities in each month of the project. [...] Requests for 
payment were another issue. While preparing those, we had to de-
monstrate a high level of competence expected in financial reporting. 
In the “Management for Health” project Małgorzata Majeranowska 
was responsible for the preparation of the requests for payment and 
she proved to be a real master of her trade. She was competently 
assisted by Dr Jolanta Bernais. With their insight and diligence, the 
execution of the budget was impeccable. In any project, the role of 
a financial settlement specialist cannot be overestimated. 

Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. K. Jędralska wręcza 

absolwentom dyplomy / Prof. K. Jędralska, Dean of Management 

Faculty, is conferring diplomas to graduates.

The participants were required 
to attend e-learning classes. 
As a result, they acquired 
a new skill of using an ICT 
learning platform, besides 
gaining content knowledge. 
40 hours (out of the total of 
220) were conducted with the 
application of the “Moodle” 
software. Most project partici-
pants (63%) were people aged 
above 40. Some of them were 
initially stressed by the neces-
sity of learning on-line. As 
with all new ideas e-learning 
also encountered a measure 
of resistance. Over time, how-
ever, the project beneficiaries 
coped with new activities in 
a satisfactory way. [...] 

From the feedback received, 
it can be assumed that the 
course was a good choice 
for the participants, if we 
consider the resulting increase 
in competence. The graduates 
emphasized how much they 
enjoyed the opportunity to 
look at different situations in 
a work context from a new, 
broader perspective. Such an 
opportunity emerged during 
discussions with lecturers. 
Some graduates even got 
promoted. New contacts were 
established and friendships 
started, which is always help-
ful in a career. 

The Closing Conference in 
June 2014 was intended 
as a platform for exchang-
ing experiences and host-
ing a general discussion on 
potential areas for improve-
ment in the project about to 
be completed. The conference 
participants were the gradu-
ates of all three editions of 
the postgraduate course as 
well as people interested in 
the issues of quality manage-
ment in services provided 
by health care entities. The 
conference was opened by the 
Rector, Prof. Leszek Żabiński. 
Prof. Krystyna Lisiecka was 
the host of the conference 
and the ensuing discussion. 

The speakers presented the 
practical aspects of pro-qua-
lity management in health 
care units. Based on her ex- 
perience as an auditor,  
Dr Mira Lisiecka-Biełanowicz, 
the Medical University of 
Warsaw, talked about the 
implications of implement-
ing and maintaining a quality 
management system in health 
care units according to the 
PN-EN ISO 9001: 2009 norm. 
She outlined the areas of op-
portunity for the health care 
system leaders. She also dis-
cussed the guidelines for the 
new PN-EN 15224: 2013 norm, 
indicating that it regulates the 
following areas: documenting 



43
w założeniu tej normy ważne 
jest: dokumentowanie aspek-
tów monitorowania procesów 
klinicznych, zarządzanie ryzy-
kiem klinicznym, potrzeba sys-
tematycznego rejestrowania 
zdarzeń niepożądanych, opra-
cowanie programów farma-
koekonomiki oraz programów 
monitorowania zdarzeń epide-
miologicznych dla zapewnie-
nia bezpiecznej, dobrej jakości 
usług medycznych. Kolejny 
prelegent, Michał Bedlicki, 
kierownik Działu Standaryzacji 
Centrum Monitorowania Jako-
ści w Krakowie, omówił pod-
stawowe grupy standardów 
i na podstawie własnych do-
świadczeń – pełni rolę wizy-
tatora w procesie akredytacji 
szpitali – przybliżył standardy 
akredytacyjne CMJ w ochro-

Jolanta Bernais_menedżer ds. finansowych: 
Projekt ma swój punkt startowy i linię mety. Należy dobiec do mety 
w z góry założonym czasie, wykonując po drodze szereg zadań. 
Ich lista jest znana na starcie, ale to wcale nie oznacza, że może-
my ograniczyć kreatywność. Jest kilka punktów kontrolnych, które 
na to nie pozwalają. Dla mnie były to wnioski o płatność (co trzy 
miesiące) i następujące po nich serie wyjaśnień zmierzających do 
tego, by przekonać instytucję pośredniczącą, że potrafimy spraw-
nie unikać wszelkich przejawów dyskryminacji, stosując jednocze-
śnie przywileje dla „silniejszych” w trosce o równość horyzontalną 
„słabszych”. Merytoryczny postęp w projekcie był efektem połączo-
nych wysiłków całego zespołu. Po pokonaniu punktów krytycznych 
(kontrole: „krzyżowa” Komisji Unii Europejskiej, planowana i moni-
torująca Ministerstwa Zdrowia) pozostały pozytywne doświadcze-
nia: mieliśmy doskonały zespół, zdobyliśmy nowe doświadczenia, 
mamy wypracowane dobre praktyki! 
Zostałam włączona do zespołu po sześciu tygodniach od rozpo-
częcia realizacji projektu. Bilans nakładów i wyników jest zado-
walający. Poznałam zasady współdziałania z kilkoma jednostkami 
w UE (bezcenne), nabyłam umiejętność czytania ze zrozumieniem 
zasad prowadzenia projektów współfinansowanych ze środków 
EFS (wstępne rozumienie zazwyczaj jest niezgodne z intencją auto-
rów zasad), przekonałam się, że na tle innych uczelni realizujących 
podobne projekty jesteśmy profesjonalistami. W czasie spotka-
nia roboczego zorganizowanego przez Ministerstwo Zdrowia dla 
podmiotów realizujących projekty czułam się dumna, jak matka 
wzorowego ucznia chwalonego na wywiadówce. Doświadczenia 
ostatnich dwóch lat „Z projektem unijnym »pod rękę«” oceniam na 
pełną piątkę w skali od 1 do 5!

nie zdrowia. Zwrócił uwagę 
na tzw. silne strony procesu 
akredytacji szpitali, jak i te, 
które wymagają poprawy. Po 
wystąpieniach prelegentów 
prof. Krystyna Jędralska, dzie-
kan Wydziału Zarządzania, 
zainicjowała ciekawą dyskusję 
o wartościach honorowanych 
w relacjach świadczeniodawca 
– pacjent. Dyskusja toczyła się 
wokół próby odpowiedzi na 
pytanie, jaka jest najskutecz-
niejsza forma organizowania 
transakcji i jakie stosować me-
chanizmy koordynujące relacje 
świadczeniodawca – pacjent 
w obecnych warunkach rynko-
wych i przy aktualnej – niezro-
zumiałej w swej logice – gra-
tyfikacji spełnienia wymagań 
formułowanych ze strony NFZ 
przy przetargach. 

Jolanta Bernais_the financial manager: 
The project has its starting point and finish line. We should re-
ach the finish line in a preset time, performing a number of tasks 
along the way. The list of tasks is known at the start, but this does 
not mean that we can restrict creativity. There are several check-
points that do not allow for that. For me, such checkpoints were 
requests for payment (every three months) followed by a series 
of explanations aimed at convincing the intermediate body that 
we could effectively avoid any discrimination while using privile-
ges for the “stronger” in the interest of horizontal equality of the 
“weaker”. The substantive progress of the project was a result of 
combined efforts of the whole team. Having dealt with the critical 
points (two audits: a cross-check by the European Union Commis-
sion and a scheduled monitoring inspection by the Ministry of 
Health), we were ‘in credit’: we had a great team, we had gained 
new experience, we had developed good practice! 
I joined the team six weeks after the launch of the project. The 
balance of inputs and outputs is satisfactory. I learnt the rules of 
cooperation with several organisational units in the EU (priceless); 
I can now read and understand the principles of running projects 
co-financed by the ESF (the first reading usually misinterprets the 
underlying intention of the authors). I also found out that compa-
red to other universities implementing similar projects, we came 
across as professionals. During the working meeting organised 
by the Ministry of Health for the institutions implementing EU-
funded projects, I felt as proud as the mother of a star pupil being 
praised by the teachers. I assess the experience of the past two 
years of “Hand in hand with the EU project” as a full five on the 

scale of 1-5! 

various aspects of monitoring 
clinical processes, clinical risk 
management, the need for 
more systematic recording of 
adverse events, developing 
programmes for pharmaco-
economics, and programmes 
for monitoring epidemio-
logical events to ensure safe, 
high-quality medical serv-
ices. Another speaker, Michał 
Bedlicki, the Head of the 
Standardization Department 
at the National Centre for 
Quality Assessment in Health 
Care in Cracow, discussed the 
main groups of standards and, 
based on his own experience 
as an hospital accreditation 
inspector – spoke about the 
accreditation standards of the 
National Centre for Quality 
Assessment in Health Care. 

While discussing the process, 
he highlighted its strengths 
and indicated the areas still in 
need of improvement. After 
the speeches, Prof. Krystyna 
Jędralska, the Dean of the Fac-
ulty of Management, launched 
an interesting discussion 
about values   meriting recogni-
tion in relationships between 
a healthcare service provider 
and a patient. The discussion 
revolved around the ques-
tions about the most effective 
transaction management 
and the mechanisms that 
should be applied in order to 
coordinate service provider-
patient relationships in the 
current market conditions and 
under the tender policy of the 
National Health Fund, incom-
prehensible as it is. 
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Krystyna Lisiecka_koordynator projektu: 
Jestem audytorem systemów zarządzania jakością usług z ramienia 
tzw. strony trzeciej, czyli jednostki certyfikującej systemy, więc or-
ganizacyjny reżim postępowania i dokumentowania działań nie był 
mi obcy, niemniej w tzw. praktycznych działaniach był detalicznie, 
drobiazgowo absorbujący, pracochłonny, wymagający wzorcowej 
wręcz dyscypliny: merytorycznej, etycznej i organizacyjnej wszyst-
kich członków zespołu. Procedury w unijnym grancie regulowane są 
– można powiedzieć – w rygorach „double ISO 9000 ff”, sprostaliśmy 
temu wyzwaniu! 
Prowadząc projekt, stosowałam i równocześnie weryfikowałam 
w praktyce zasady, których treści dyskutowałam ze studentami. Wie-
działam, że warto dołożyć starań i pracować nad sprzyjającym pro-
jektowi klimatem pracy i właściwą mu kulturą organizacyjną. Zwery-
fikowałam również obiegową tezę: dobra realizacja projektu to sta-
rannie dobrany zespół realizujący projekt. Trzeba i trochę talentu, aby 
taki zespół dobrać, a potem poprowadzić go tak, aby nie iskrzyło; aby 
z powodzeniem projekt zakończyć, aby i audyt zakończyć się mógł 
stwierdzeniem zespołu audytorskiego: „brak uchybień, brak niezgod-
ności w projekcie”. A to było wyróżnikiem naszego projektu, co wyka-
zał protokół audytu zewnętrznego z Ministerstwa Zdrowia w kwiet-
niu 2014 roku. Efektem projektu jest zainwestowanie w kompetencje 
pracowników uniwersytetu, w tym w ich doświadczenie, co powinno 
procentować sięganiem po nowe projekty, nie tylko dydaktyczne. Po 
doświadczeniach z projektem unijnym większe jest moje zrozumienie 
sentencji Petera Druckera „pozwólcie mi zabrać mój sprawdzony per-
sonel, a sprostam kolejnym wyzwaniom”.

Istnieje wiele powodów, dla których 
młodzi ludzie decydują się studiować 
na naszym uniwersytecie. Wśród stu-
dentów znajdują się także osoby niepeł-
nosprawne. Nasza uczelnia wychodzi 
naprzeciw ich oczekiwaniom i stwarza 
warunki spełniające ich potrzeby. / The-
re are many reasons why young people 
decide to study at our university. This 
choice is also often made by disabled 
people. We do our best to meet their 
expectations and provide conditions to 
satisfy their needs.

Krystyna Lisiecka_a project coordinator:
Krystyna Lisiecka, the project coordinator: I am an auditor of quality 
management systems in services on behalf of the so-called third par-
ty, i.e. on behalf of a system certification body. So, I am not a stranger 
to the organisational regime of conduct and reporting, but in practice 
this regime was detailed, minutely absorbing, labour-intensive, and 
all the team members were required exemplary discipline: content-
related, ethical and organisational. One might say that procedures in 
the EU grant were regulated with the rigors of the “double ISO 9000 
ff” and we rose to the challenge! 
While leading the project, I had a chance to use and review the rules 
in practice, after I had discussed them with students. I knew that it 
was worthwhile to do our best and create a favourable climate for 
working on the project as well as foster an adequate organisational 
culture. I also confirmed a popular opinion that a successful imple-
mentation of any project came down to a carefully selected project 
team. A little talent is required to select and head a team in such 
a way that friction and conflict can be minimised; it is also needed to 
complete the project successfully, so that any audit can be signed off 
with these words: “no deficiencies, no inconsistencies in the project”. 
And that was the hallmark of our project, as shown by the external 
audit report issued by the Department of Health in April 2014. The 
project allowed the university staff to develop new competences and 
gain experience. This should pay off when applying for new projects, 
not only teaching ones. Having the experience of the EU project, I cle-
arly understand Peter Drucker’s words: “Let me take my proven staff 
and I am ready to face the next challenge”.

OSN,  
Organisation 
for Students 

with Disabilities

Organizacja 
Studentów 
Niepełnosprawnych

M
ałgorzata Ryfka

© lassedesignen - Fotolia.com
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Od początku 2014 roku na naszej uczelni 
działa Organizacja Studentów Niepeł-
nosprawnych, która zrzesza studentów 
posiadających orzeczenie o stopniu nie-
pełnosprawności. Potrzeba powołania 
takiej organizacji stała się niezwykle 
istotna, gdy okazało się, że coraz większa 
liczba studentów boryka się z niepełno-
sprawnością.
Nie było łatwo zachęcić młodych ludzi do 
otwarcia się oraz stworzenia grupy. Choć 
niepełnosprawni – są przecież ambitni. 
Chcą się rozwijać, kształcić – stawiają 
przed sobą nowe cele i dążą do ich reali-
zacji w miarę swoich możliwości. Więk-
szość studentów pierwszy raz o swojej 
niepełnosprawności zaczęła mówić na za-
jęciach wychowania fizycznego. Niektórzy 
unikali zajęć, wstydząc się swoich ograni-
czonych predyspozycji ruchowych lub od 
razu przedkładali stosowne zwolnienia. 
Jednak Studium Wychowania Fizycznego 
i Sportu stworzyło gamę zajęć, z których 
mogą skorzystać osoby niepełnosprawne. 
W ofercie tej znaleźć można m.in. pływa-
nie, gimnastykę, czy też specjalnie dopa-
sowane zajęcia na siłowni.
Pod opieką dr Danuty Palicy, dr Gabrieli 
Karkoszki i mgr Teresy Bzikot niepełno-
sprawni studenci rozwijają swą aktywność 
fizyczną, otrzymując fachowe porady, jak 
i wiele potrzebnego wsparcia i motywacji. 
Nasza uczelnia doczekała się drużyny 
pływackiej składającej się z osób z orze-
czonym stopniem niepełnosprawności. Od 
kilku lat bierze ona udział w Ogólnopol-
skich Zawodach Pływackich Studentów 
Niepełnosprawnych Szkół Wyższych, które 
odbywają się na Uniwersytecie Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. W roku akade-
mickim 2013/2014 drużyna zdobyła dla 
uczelni 6 złotych, 6 srebrnych i 3 brązowe 
medale, co w drużynowej klasyfikacji dało 
trzecie miejsce. [Szerzej o tym wydarzeniu 
w odrębnym tekście – red.]
Uczelnia oferuje nie tylko dodatkowe 
zajęcia sportowe, ale również wiele in-
nych udogodnień. Budynki uniwersytetu 
zostały przystosowane do korzystania 
z nich przez osoby niepełnosprawne. 
Studenci mogą także korzystać z dodat-
kowych zajęć językowych dopasowanych 
do indywidualnych potrzeb. W tym celu 
należy zapoznać się z ofertą Międzywy-
działowego Centrum Języków Obcych 
i złożyć odpowiednie podanie. MCJO 
daje szansę nauki języków w dogodnych 
warunkach, tym samym zwiększając kon-
kurencyjność osób niepełnosprawnych 
na rynku pracy.

Ponadto na uczelni działa pełnomocnik 
rektora ds. osób niepełnosprawnych, 
którym jest dr Maria Gorczyńska. Studen-
ci mogą uzyskać pomoc m.in. w kwestii 
indywidualnej ścieżki kształcenia, a oso-
by niesłyszące mogą korzystać w trakcie 
zajęć z pomocy osobistego asystenta. 
Uniwersytet oferuje również specjalne 
stypendium, które w roku akademickim 
2013/2014 wynosiło miesięcznie 380 zł 
niezależnie od stopnia niepełnospraw-
ności.
Zadaniem OSN jest pomoc studentom 
niepełnosprawnym w odnalezieniu się 
w murach naszej Alma Mater oraz ich 
integracja. OSN udziela informacji doty-
czących udogodnień i możliwości, jakie 
uczelnia stwarza osobom niepełnospraw-
nym. Angażuje się w szeroko rozumianą 
działalność na ich rzecz, współorganizu-
jąc z pełnomocnikiem rektora ds. osób 
niepełnosprawnych m.in. warsztaty 
oraz szkolenia dotyczące aktywizacji 
niepełnosprawnych czy asertywności 
i autoprezentacji. Zarząd OSN, w którego 
skład wchodzą Katarzyna Stadnikiewicz, 
Michał Trojnar i Aleksandra Łaskawiec, 
współorganizuje spotkania promocyjne 
na naszym uniwersytecie oraz bierze 
udział w międzyuczelnianych konferen-
cjach, np. w III Ogólnopolskiej Konferencji 

    Więcej informacji:

http://www.ue.katowice.pl/jednostki/pelnomocnik- 
rektora-ds-osob-niepelnosprawnych.html – strona  
pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych

osn@ekonom.ue.katowice.pl – bezpośredni adres  
e-mailowy OSN

http://www.ue.katowice.pl/jednostki/swfis/studenci- 
niepelnosprawni.html – strona SWFiS poświęcona  
studentom niepełnosprawnym

Jeden z wyjazdów rehabilitacyjno-

-integracyjnych, fot. D. Palica / One of 

the rehabilitation and integration trips.

At the beginning of 2014, the Organi-
sation for Students with Disabilities 
was established to offer students with 
a disability degree certificate a chance 
of mutual support. The pressing need 
to set up such an organisation became 
evident, when it turned out that a grow-
ing number of students struggled with 
disability.
It was not easy to encourage them to 
open up and form a group. Although 
they are disabled, they are ambitious, 
too. They want to develop their skills 
and get educated, so they set objectives 
and strive to achieve them within their 
capabilities. Most students started to 
talk openly about their disability for the 
first time at physical education classes. 
Some of them avoided these classes, be-
ing too shy to admit their limited physical 
predispositions, others resorted to sick 
leave. However, the University Centre 
for Physical Education and Sport offered 
several classes targeted at disabled 
students. This offer includes swimming, 
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Uniwersytetu Łódzkiego „Niezależne życie 
i pełne uczestnictwo osób niepełnospraw-
nych w życiu społecznym. Czy jesteśmy 
na dobrej drodze?”, czy też konferencji 
naukowo-metodycznej w Poznaniu na te-
mat „Oblicza kultury fizycznej studentów 
z niepełnosprawnościami”.
Jednak nadrzędnym celem była i po-
zostaje nadal integracja. OSN stara się 
o fundusze na wyjazdy rehabilitacyjne 
i integracyjne. Organizuje też spotkania 
okolicznościowe. Celem OSN jest trafie-
nie do jak najszerszej grupy studentów, 
którzy są niepełnosprawni, oraz udowod-
nienie im, że tym samym są nieprzeciętni. 
Mogą wiele osiągnąć, korzystając po dro-
dze z możliwości, jakie daje im uczelnia. 
Nie są sami – Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach wspiera studentów niepeł-
nosprawnych.

     

Drużyna przed zawodami pływackimi w Poznaniu 17 maja 

2014 roku, fot. G. Karkoszka. / The team before a swimming 

contest in Poznań, 17 May, 2014.

Część drużyny po zawodach pływackich w Poznaniu 17 maja 2014 

roku, fot. K. Stadnikiewicz. / Part of the team after the swimming 

contest in Poznań, 17 May, 2014.

gymnastics and special fitness activities. 
Guided by Dr Danuta Palica, Dr Gabriela 
Karkoszka and Teresa Bzikot, disabled 
students may develop their physical ac-
tivity while receiving professional advice 
and plenty of necessary support and mo-
tivation. Our university has a disability 
swimming team, who – for several years 
– have been taking part in the All-Poland 
Swimming Contest for University Disa-
bled Students, held at Adam Mickiewicz 
University in Poznań. In the 2013/2014 
academic year, the team won three gold, 
six silver and three bronze medals and 
ranked third in the team table (more 
information on this event can be found in 
a separate section).
Disabled students may choose not only 
sports activities but also a wide range of 
other facilities. The university premises 
have been adapted for the use of the 
disabled. The students can also par-
ticipate in additional language classes 
adapted to their individual needs at the 
Inter-Faculty Centre for Foreign Languag-
es, after having completed the required 
application procedures. The language 
centre provides an opportunity to learn 
foreign languages on convenient terms, 
thus increasing the disabled students’ 

competitiveness on the job market.
Moreover, Dr Maria Gorczyńska has been 
appointed the Rector’s Plenipotentiary 
for Disabled Students. Students may seek 
her support when applying for individual 
learning paths, whereas young people 
with a partial or total hearing loss may 
be provided the assistance of a personal 
instructor during classes. The university 
also provides a special grant for disabled 
students (irrespective of their degree of 
disability), which amounted to PLN 380 
in the 2013/2014 academic year.

The primary task of the Organisation for 
Students with Disabilities is to help them 
integrate and network at our Alma Mater. 
The Organisation also offers full informa-
tion on facilities and opportunities for 
disabled students. It engages in wide-
spread activities liaising with the Rector’s 
Plenipotentiary while organising training 
sessions and workshops on mobility, 
assertiveness, and self-presentation. The 
Board of the Organisation for Students 
with Disabilities, consisting of Katarzyna 
Stankiewicz, Michał Trojnar and Aleksan-
dra Łaskawiec, co-organises promotional 
meetings at our university and partici-
pates in inter-university conferences,  



    More information can be found here:

http://www.ue.katowice.pl/jednostki/pelnomocnik-re-
ktora-ds-osob-niepelnosprawnych.html – the Rector’s 
Plenipotentiary for the Disabled website

osn@ekonom.ue.katowice.pl – direct e-mail address to 
the Disabled Student Organisation

http://www.ue.katowice.pl/jednostki/swfis/studenci-
niepelnosprawni.html – the Centre for Physical Education 
and Sport website
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Drużyna pływacka w roku akademickim 

2012/2013, fot. D. Palica. / The swimming 

team in the 2012/2013 academic year.

III miejsce sztafety pływackiej w roku 

akademickim 2013/2014, fot. M. Dudkiewicz. / 

The third place of the swimming relay team 

in the 2013/2014 academic year. 

Wystąpienie zarządu OSN (od lewej A. Łaskawiec  

i K. Stadnikiewicz) podczas konferencji w Poznaniu 

w maju 2014 roku, fot. M. Dudkiewicz. / The OSN 

management ( from the left A. Łaskawiec  

i K. Stadnikiewicz) during conference in Poznań  

in May 2014.

for example the Third All-Poland Confer-
ence at the University of Łódź: ”Inde-
pendent life and full participation of the 
disabled in social life. Are we on the right 
track?”, or the scientific-methodological 
conference in Poznań on “Aspects of 
physical culture with disabled students”.
Integration is a matter of overriding im-
portance. The Organisation for Students 
with Disabilities raises funds for reha-
bilitation and integration camps. It also 
organises occasional social events. Its 
primary goal is to reach out to the largest 
possible group of disabled students and 
to help them recognize their outstanding 
qualities. The university provides them 
with opportunities to accomplish their 
goals successfully. Therefore, they should 
not feel left alone as the University 
of Economics truly supports disabled 
students.
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X Ogólnopolskie 
Zawody Pływackie 
Studentów 
Niepełnosprawnych

The 10th National 
Swimming 
Championship for 
Disabled Students

W dniach 17-18 maja 2014 roku już po raz dziesiąty odbyły się w Poznaniu 
Mistrzostwa Polski w Pływaniu Studentów Niepełnosprawnych. Prawo  
startu w mistrzostwach mają wszyscy studenci i pracownicy uczelni  
wyższych posiadający ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  
oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawo-
dach. Startować mogą również studenci, którzy korzystają z zajęć rehabilita-
cyjnych na uczelni i nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

W tym roku w mistrzostwach wzięło 
udział 155 zawodników z 15 uczelni wyż-
szych z całej Polski. Zawodnicy startowali 
w pięciu kategoriach: grupa rehabilita-
cyjna (GR), niepełnosprawność ruchowa 
(R1, R-2 i R-3), głusi i niedosłyszący (L), 
niewidomi i niedowidzący (O) oraz inne 
schorzenia (I). Pokreślić należy, że poziom 
sportowy imprezy jest z roku na rok wyż-
szy, ekip przybywa, a zawodnicy prezen-
tują coraz lepsze wyszkolenie sportowe. 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
po raz piąty brał udział w tych mistrzo-
stwach. Reprezentację uczelni stanowiło 
dwunastu zawodników. Wydział Ekonomii 
reprezentowali: Patrycja Merczyk, Mar-
ta Dudkiewicz i Michał Trojnar, Wydział 
Finansów i Ubezpieczeń – Mateusz Ju-
rowski, Mateusz Masternak, Małgorzata 
Ryfka oraz Izabela Jabłonka. Startowali 
także: Dominik Waleczek z Wydziału Za-
rządzania, Mateusz Dąbrowski, Aleksan-
dra Łaskawiec i Bartłomiej Gąsior z Wy-
działu Informatyki i Komunikacji oraz Filip 
Ludyga – student Politechniki Śląskiej, 
członek klubu uczelnianego AZS UE w Ka-
towicach. 

The 10th National Swimming Championship for  
Disabled Students was organised in Poznań on 

17-18 May 2014. All students and university  
employees who hold a valid disability degree  

certificate and a medical certificate with no  
contraindication against taking part in such 

events may enter the swimming championship.

155 competitors from 15 Polish universi-
ties have participated in the event this 
year. They were grouped in 5 categories: 
a rehabilitation group (RG), physical dis-
ability (R-1, R-2, R-3), deaf and hearing-
impaired contestants (L), the blind and 
visually-impaired (O) and other disor-
ders (I). It should be emphasized that 
the sport level of this event tends to be 
higher year by year; there are also more 
teams and contestants that demonstrate 
a better level of training. The University 
of Economics in Katowice participated in 
this Championship for the fifth time, with 
a team of 12 contestants. The Faculty of 
Economics was represented by: Patrycja 
Merczyk, Marta Dudkiewicz and Michał 
Trojnar. The Faculty of Finance and In-
surance was represented by Mateusz Ju-
rowski, Mateusz Masternak, Małgorzata 
Ryfka and Izabela Jabłonka. Other partici-
pants were: Dominik Waleczek (Faculty of 
Management), Mateusz Dąbrowski, Ale-
ksandra Łaskawiec and Bartłomiej Gąsior 
(Faculty of Informatics and Communica-
tion) and Filip Ludyga – a student of the 
Silesian Technical University, a member 
of the Academic Sports Association at the 
UE Katowice.
The competitors won 15 medals in indi-
vidual participation: 6 gold medals, name-
ly: Patrycja Merczyk (R3) – 50m breast 
stroke, Mateusz Dąbrowski (R3) – 50 m 
freestyle and back stroke, Dominik Walec-
zek (R2) – breast stroke and back stroke, 
Mateusz Jurowski (L) – breast stroke. Sil-
ver medals were won by: Marta Dudkie-
wicz (R2) – breast stroke, Michał Trojnar 
(I) - breast stroke and freestyle, Mateusz 
Jurowski (L) – freestyle, Patrycja Merczyk 
(R3) – freestyle, Mateusz Masternak (R1) 
– 50m freestyle. The bronze medals were 

D
anuta Palica

©
 ElinaM

anninen - Fotolia.com
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W startach indywidualnych zawodnicy 
zdobyli piętnaście medali, w tym sześć 
złotych: Patrycja Merczyk (R3) – 50 m sty-
lem klasycznym, Mateusz Dąbrowski (R3) 
– 50 m stylem dowolnym i grzbietowym, 
Dominik Waleczek (R2) – stylem klasycz-
nym i grzbietowym, Mateusz Jurowski (L) 
– stylem klasycznym. Srebrne medale wy-
walczyli: Marta Dudkiewicz (R2) – stylem 
klasycznym, Michał Trojnar (I) – stylem 
klasycznym i dowolnym, Mateusz Jurowski 
(L) – stylem dowolnym, Patrycja Merczyk 
(R3) – stylem dowolnym, Mateusz Master-
nak (R1) – 50 m stylem dowolnym. Brą-
zowe medale przypadły w udziale: Małgo-
rzacie Ryfce, Bartłomiejowi Gąsiorowi (I) 
i Marcie Dudkiewicz (R2) – wszyscy w sty-
lu grzbietowym. Izabela Jabłonka (R3) 
oraz Aleksandra Łaskawiec (I) wywalczyły 
w swoich startach wysokie punktowane 
miejsca, które również przyczyniły się do 
trzeciego miejsca naszego uniwersytetu 
w łącznej drużynowej punktacji.
Ogromnym, zasługującym na podkreśle-
nie sukcesem pływaków Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach jest brą-
zowy medal w najbardziej prestiżowej 
konkurencji – w sztafecie 4 x 50 m stylem 
dowolnym. Drużyna w składzie: Ludyga 
(Pol. Śl.), Gąsior, Trojnar, Dąbrowski z do-
skonałym czasem 2:06:59 uległa jedynie 
sztafetom KUL oraz gospodarzy. 

Z dziennikarskiego obowiązku donosimy także  

o innych sukcesach pływackich. Profesor Robert  

Tomanek w konkursie organizowanym przez Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemiano-

wicach Śląskich pokonał w 2013 roku wpław 331 km. 

Dzięki temu uplasował się na 6. lokacie w gronie  

250 osób. Dystans powyżej 180 km i miano „super-

pływaka” uzyskało jedynie 28 osób z tej grupy. (AP)

This is our journalistic duty to report on another swim-

ming success. Prof. Robert Tomanek, in an open water 

swimming competition organised by the “Pszczelnik” 

Municipal Sports and Recreation Centre in Siemianowice 

Śląskie, accomplished the distance of 331 km last year. 

Thanks to this achievement he was ranked 6th among 

250 people. Only 28 people in the group managed to 

cover the distance of over 180 km and were awarded 

the title of a „super-swimmer”. (AP)

W roku akademickim 2013/2014 członkowie Naukowego Koła Logistyki 
„Dialog”, działającego przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej, zrealizo-
wali projekty badawcze, które dostrzeżono i dobrze oceniono w branży 
logistycznej. Wśród nich znalazło się unikatowe na skalę Polski wydaw-
nictwo dotyczące rynku wózków widłowych, „Widlak List 2014”. Inicja-
torem przedsięwzięć i wydawcą publikacji był portal Log4.pl. /  
In the 2013/2014 academic year the members of the Logistics Student 
Research Group (SRG) “Dialog,” working in the Department of Logistics 
Economics, conducted research projects, which were recognized and 
well received in the logistics industry. Among the projects there was 
a unique publication on forklift trucks in Poland “Widlak List 2014”.  
The projects and the publication were initiated by the Log4.pl portal.

Studenci badają 
rynek logistyczny

„Widlak List 2014” to jedyne w Polsce tak 
obszerne i kompleksowe opracowanie do-
tyczące rynku wózków widłowych. Na 120 
stronach raportu w dziesięciu działach te-
matycznych przedstawiono m.in. stan i dy-
namikę segmentów rynku: wózków nowych 
i używanych oraz o napędzie elektrycznym 
i spalinowym, wózki widłowe z podziałem 
na marki i według udźwigu, a także rynek 
baterii trakcyjnych. Zasadniczą część analiz 
oparto na oficjalnych danych Urzędu Dozo-
ru Technicznego. To już druga edycja rapor-
tu, której opracowanie zlecono analitykom 
NKL „Dialog”.

Students explore 
the logistics market

won by: Małgorzata Ryfka, Bartłomiej 
Gąsior (I) and Marta Dudkiewicz (R2) – all 
in back stroke. Izabela Jabłonka (R3) and 
Aleksandra Łaskawiec (I) also scored high 
and contributed to the third position of 
our university in the team table.
Winning the bronze medal in the most 
prestigious competition – the 4x50 free-
style relay – was a significant success of our 
university’s team. The team of F. Ludyga,  
B. Gąsior, M. Trojnar and M. Dąbrowski 
with an excellent result of 2:06:59 was only 
defeated by the team of the Catholic Uni-
versity of Lublin and the host team.

Jakub Knauer

fot. K. Frankowska-Piechowicz
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Studenci podjęli się także analizy sytuacji 
na polskim rynku leasingu w logistyce. 
W jej rezultacie powstały trzy artykuły 
z cyklu „Leasing w logistyce” na temat 
leasingu w transporcie wewnętrznym, 
leasingu środków transportu i leasingu 
nieruchomości w logistyce. W opracowa-
niach przedstawiono m.in. sytuację na 
rynku w 2013 roku, strukturę podmioto-
wą rynku oraz prognozę na rok 2014 na 
podstawie raportowanych przez Związek 
Polskiego Leasingu danych za I kwartał 
br.
W publikacji branżowej „Logistyczne mar-
ki 2014” studenci podsumowali przemia-
ny, jakie dokonały się w polskiej logistyce 
w ciągu minionych 25 lat. Opracowano 
cztery artykuły na temat rozwoju branży 
TSL, rozwoju usług operatorów logistycz-
nych, rozwoju koncepcji lean management 
i czynnika czasu w logistyce, a także tech-
nologii informatycznych. Z inicjatywy au-
torów artykuły zostały uzupełnione o ko-
mentarze naukowców i badaczy z Katedry 
Logistyki Ekonomicznej i Katedry Logi-
styki Społecznej oraz specjalistów z firm 
partnerskich, praktyków działalności lo-
gistycznej. Do problematyki wprowadza 
wywiad z prof. Danutą Kisperską-Moroń. 
Młodzi analitycy rynkowi realizowali po-
nadto zlecenia na analizy dynamiki rynku 
ofert portalu Log4.pl. Na portalu publi-
kowane są oferty produktów z obszaru 
gospodarki magazynowej i logistyki we-
wnętrznej, m.in. wózków widłowych, re-
gałów magazynowych, opon przemysło-
wych, baterii trakcyjnych. Analizy pozwa-
lają identyfikować tendencje zachowań 
użytkowników portalu (zainteresowanie 
poszczególnymi kategoriami produktów), 
a na ich podstawie wnioskować o tenden-
cjach ogólnorynkowych lub porównywać 
je z nimi. 

Badania i publikacje były jednym z naj-
ważniejszych obszarów aktywności NKL 
„Dialog” w roku akademickim 2013/2014. 
Dla studentów to cenne doświadczenie 
zawodowe, a także źródło specjalistycznej 
wiedzy o rynku logistyki w Polsce.
Informacje o działalności NKL „Dialog” 
można znaleźć pod adresami: www.NKL.
ue.katowice.pl oraz www.facebook.com/
NKLDialog. Przywoływane publikacje do-
stępne są na stronach portalu www.Log4.
pl, m.in. w Elektronicznym Miesięczniku 
Informacji Logistycznej EMIL.

Raport z badania rynku wózków 
widłowych, „Widlak List 2014” 

Publikacja podsumowująca 25 lat rozwoju logistyki  
w Polsce, „Logistyczne marki 2014” / A publication  
summarising 25 years of logistics development in  
Poland – „Logistics Brands 2014”

The students carried out specialized in-
dustry research projects on the Polish 
logistics market. A team of young ana-
lysts from the Logistics Student Research 
Group “Dialog” collaborated with a logis-
tics portal, Log4.pl, in the implementa-
tion of the research. One of the papers 

the dynamics of the market for the Log4.
pl portal.
“Widlak List 2014” is the only such an ex-
tensive and comprehensive study of the 
market for forklifts in Poland. The con-
dition and dynamics of the market seg-
ments are presented in 120 pages of the 
report, divided into ten thematic sections, 
i.e. new and second-hand forklifts, electric 
and internal combustion forklifts, forklifts 
broken down by brand and capacity, as 
well as the market for traction batteries. 
The main part of the analysis is based on 
official data from the Office of Technical 
Inspection. This is the second edition of 
the report, which was commissioned to 
the analysts from SRG “Dialog”.
The students also performed the analy-
sis of the situation on the Polish leas-
ing market in logistics. As a result, they 
wrote three articles in the series “Leasing 
in Logistics” on leasing in internal trans-
port, leasing of transportation means, 

was a report on the study of the Polish 
forklift truck market “Widlak List 2014”, 
others included a series of analyses on 
the leasing market in logistics, a pub-
lication summarising 25 years of logis-
tics development in Poland – “Logistics 
Brands 2014,” and a series of analyses of 



51

Na zaproszenie do wzięcia udziału w konfe-
rencji zatytułowanej „Zastosowanie metod 
ilościowych w badaniach ekonomicznych” 
odpowiedziało ponad 40 osób. W imieniu or-
ganizatorów wszystkich uczestników powitał 
dr Tomasz Żądło z Katedry Statystyki – opie-
kun koła, po czym konferencję otworzył prof. 
Janusz Wywiał. Obecny był także prodziekan 
Wydziału Zarządzania ds. studiów stacjonar-
nych, prof. Grzegorz Kończak. 
Wygłoszono 17 referatów, z czego 10 przygo-
towali studenci Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach, a pozostałą część studenci 
z Wrocławia (Uniwersytet Ekonomiczny), Ło-
dzi (Uniwersytet Łódzki) i Warszawy (Szkoła 
Główna Handlowa). Prócz osób wygłaszają-
cych referaty obecna była również kilkuna-
stoosobowa grupa słuchaczy – studentów 
z Wrocławia (UE we Wrocławiu, Politechnika 
Wrocławska). 

Zastosowanie 
metod ilościowych 

w badaniach 
ekonomicznych 

Application 
of quantitative 
methods in economic 
research

10 maja br. na naszym uniwersytecie 
odbyła się pierwsza w historii konferencja 
naukowa zorganizowana przez Koło Na-
ukowe Kierunku Analityka Gospodarcza. / 
The Student Research Group of the Eco-
nomic Analysis Major organised its first 
ever scientific conference at our university 
on 10 May this year.

and leasing of real estate in logistics. The 
papers examined the market situation 
in 2013, the competitive structure of the 
market and the 2014 forecast , based on 
the data for the first quarter of this year 
by the Polish Leasing Association.
The industry publication “Logistics 
Brands 2014” presented an overview of 
the transformations that had occurred in 
the Polish logistics over the past 25 years. 
It featured four articles on the growth of 
the TSL sector, the development of logis-
tics operators, the emergence of the lean 
management concept, and, finally, the 
time factor and ICT in logistics. On the 
authors’ initiative the articles were sup-
plemented by comments of the scientists 
and researchers from the Department of 
Logistics Economics and the Department 
of Social Logistics, as well as specialists 
from partner companies, practitioners of 
logistics operations. An interview with 
Prof. Danuta Kisperska-Moroń introduces 
the above issues.
Moreover, the young market analysts 
studied the market dynamics of offers 
posted by portal Log4.pl. The portal pub-

lishes product offerings in the area of   
storage and internal logistics, including 
forklift trucks, warehouse racks, industrial 
tires, and traction batteries. The analyses 
allow for the identification of the trends 
in user behaviour (interest in specific 
product categories) and offer conclusions 
about general market trends or compari-
sons with other available offers.
Research and publications were the most 
important areas of activity of SRG “Dia-
log” in the 2013-2014 academic year. It is 
valuable work experience for students as 
well as a source of expertise in the logis-
tics market in Poland.
The information about the activities of 
SRG “Dialog” is available at: www.NKL.
ue.katowice.pl and www.facebook.com/
NKLDialog. The cited publications are avail-
able on www.Log4.pl, including Electronic 
Monthly in Logistic Information EMIL.

Szym
on Pifczyk, Tom

asz Stachurski
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Pierwszą sesję plenarną zainaugurowano 
wykładem gościnnym „Wykorzystanie 
kopuli w analizie zależności zjawisk 
ekonomicznych”, który wygłosił dr hab. 
Stanisław Wanat (Uniwersytet Ekono-
miczny w Krakowie). W wystąpieniu tym, 
po formalnym zdefiniowaniu pojęcia 
kopuli (funkcji powiązań), przedstawiona 
została geneza badań w tym zakresie. 
Po wskazaniu kluczowych prac, które 
przyczyniły się do rozpowszechnienia tej 
metody, wymieniono główne obszary, 
w których jest ona stosowana. W dalszej 
części omówiono najważniejsze własno-
ści kopuli oraz zaprezentowano, zarówno 
metodą graficzną, jak i algebraiczną, wy-
brane rodziny funkcji powiązań. Następ-
nie zademonstrowano możliwości pro-
gramu R w zakresie rozważanej metody. 
W drugiej części wykładu rozpatrywano 
wykorzystanie kopuli w agregacji ryzyka 
i ocenie efektu dywersyfikacji. Celem 

Over 40 people accepted an invitation 
to participate in the conference entitled 
“Application of quantitative methods 
in economic research”. On behalf of 
the organisers all the participants were 
welcomed by Dr Tomasz Żądło from the 
Department of Statistics, the supervisor 
of the Student Research Group, and the 
conference was opened by Prof. Janusz 
Wywiał. Prof. Grzegorz Kończak, Vice-
Dean for Full-Time Studies, was also 
present.

17 papers were delivered, of which 10 
were prepared by the students of the 
University of Economics in Katowice, 
and the rest by the students from 
Wrocław (University of Economics), 
Łódź (University of Łódź) and Warsaw 
(Warsaw School of Economics). A group 
of student-auditors from Wrocław (UE in 
Wrocław, University of Technology) were 
also present.
The first plenary session was inaugu-
rated with a guest lecture “Application 
of a copula in the analysis of economic 
phenomena” given by Dr Stanisław Wa-
nat (an Associate Prof. of the University 
of Economics in Cracow). In this speech, 
after discussing the formal definition 
of a copula (a dependence function), 
the origin of research in this field was 
presented. The speaker identified the 
key works that had contributed to the 

zilustrowania jej wykorzystania podano 
przykład dotyczący szacowania wymo-
gów kapitałowych i efektu dywersyfika-
cji. W podsumowaniu wskazano zalety 
oraz ograniczenia stosowania funkcji 
powiązań w praktyce. 
Druga sesja plenarna także rozpoczęła 
się wykładem gościnnym. Temat wykładu 
dr. Jana Tatara (Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie) brzmiał „Wybrane mate-
matyczne modele wyceny pochodnych 
instrumentów finansowych”. Interesujący 
wstęp, przybliżający pojęcie pochodnych 
instrumentów finansowych oraz ideę 
sprawiedliwej wyceny i rynku dosko-
nałego, powiązano z żywą interakcją 
z publicznością. Następnie przedstawio-
no modele wyceny tytułowych instru-
mentów: Coxa-Rossa-Rubinsteina oraz 
Blacka-Scholesa. Omówienie każdego 
modelu zawierało także kontekst histo-
ryczny jego powstania oraz praktyczne 

popularity of this method and listed the 
major areas in which it is applied. Then, 
the most important properties of a copu-
la were discussed and selected domains 
of a dependence function presented in 
a graphic and algebraic form. There was 
also a demonstration of the capabilities 
of the R package in terms of the method 
under consideration. The second part 
of the lecture dealt with the applica-
tion of a copula in risk aggregation and 
the evaluation of the diversification 
effect. To illustrate its use, an example 
of estimating capital requirements and 
diversification effect was presented. The 
conclusion involved the discussion of 
the advantages and limitations regard-
ing the use of a dependence function in 
practice.
The second plenary session also started 
with a guest lecture “Selected math-
ematical models of the valuation of de-
rivative financial instruments” delivered 
by Dr Jan Tatara from the University of 
Economics in Cracow. An interesting 
introduction, which presented the notion 
of derivative financial instruments and 
the idea of   a fair valuation and a perfect 
market, involved a lively interaction with 
the audience. This was followed by the 
presentation of valuation models for the 
considered instruments: Cox-Ross-Rubin-
stein and Black-Scholes. The discussion 
of each model included the historical 

przykłady pozwalające lepiej zrozumieć 
przedstawioną teorię. 
Konferencję zakończył prof. Grzegorz 
Kończak pochodzącym z początku XX 
wieku cytatem z Herberta G. Wellsa: 
„Mogą nie być bardzo odległe takie 
czasy, w których zrozumie się, że do 
całkowitego wtajemniczenia dojrzałego 
obywatela (...), zdolność obliczania, my-
ślenia w kategoriach wartości średnich, 
maksimów i minimów jest tak konieczna, 
jak teraz zdolność czytania i pisania”. 
Niewątpliwie czasy takie już nadeszły…
Konferencja została zorganizowana 
w ramach projektu „Kierunek unikatowy 
Analityka gospodarcza” realizowanego 
przez Uniwersytet Ekonomiczny w Kato-
wicach w ramach Priorytetu IV Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 
4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów 
kierunków o kluczowym znaczeniu dla 
gospodarki opartej na wiedzy.

context of their creation and practical 
examples to deepen the understanding 
of the presented theory.
Prof. Grzegorz Kończak closed the confer-
ence, quoting Herbert G. Wells, who said 
in the early 20th century that “the time 
may not be very remote when it will be 
understood that for complete initiation 
as an efficient citizen (...), it is as neces-
sary to be able to compute, to think in 
averages and maxima and minima, as 
it is now to be able to read and write”. 
Undoubtedly, these times have arrived...
The conference was organised as part of 
the project “Economic Analysis: a Unique 
Field of Study” implemented by the 
University of Economics in Katowice 
under Priority IV of the Human Capital 
Operational Programme, Sub-measure 
4.1.2. Increasing the number of gradu-
ates from faculties of key importance for 
knowledge-based economy. 
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Szanowny i dostojny Jubilacie! Urodził 
się Pan 13 maja 1914 roku, jeszcze przed 
I wojną światową. To wielki zaszczyt móc 
porozmawiać o wydarzeniach będących 
dla nas historią, a które dla Pana były 
osobistym doświadczeniem i przeżyciem. 
Proszę pozwolić, że zapytam o przypo-
mnienie drogi studiów i podjęcia pracy 
naukowej. To przecież było w okresie mię-
dzywojennym. 

Tak, maturę uzyskałem w Bielsku w 1933 
roku. Pochodziłem z rodziny wielodziet-
nej i nie mogłem sobie pozwolić od razu 
na studia, które przecież były płatne. 
Zresztą już w ostatnich latach gimnazjum 
miałem szczęście, gdyż opiekowałem się 
synem dyrektora sanatorium, w którego 
willi w Bystrej zamieszkiwałem. Dzień po 
uzyskaniu świadectwa dojrzałości uda-
łem się do ośrodka harcerskiego Bucze 
w Górkach Wielkich na kurs instruktorski. 
Pociągała mnie bowiem od wczesnych 
lat służba harcerska. Po jego skończe-
niu jeszcze bardziej zaangażowałem się 
w harcerstwo. W roku 1933/1934 bogate 
mieszczaństwo żydowskie Bielska zaczęło 
przenosić swoje dzieci z Deutsches Re-
algymnasium do szkół polskich. Ale one 
słabo znały język polski. Miałem dużo 
zajęć korepetycyjnych. Zarobiłem tyle, że 
mogłem realnie pomyśleć o rozpoczęciu 
studiów z oszczędności oraz dzięki do-
finansowaniu od starszego pracującego 
już brata. 

100th  
Anniversary 
of Erwin Brożek

Wspomnienia ekonomisty ze Lwowa 
i Katowic spisał Alojzy Czech. / Memories 
of the economist from Lvov and Katowice 
written down by Alojzy Czech.

Studiował Pan we Lwowie. To rzadko 
spotykany kierunek rzadko zresztą wy-
bierającej studia śląskiej młodzieży. Jak 
to się stało?

Lwów i Kresy Wschodnie mogłem już 
wcześniej odwiedzać poprzez wyjazdy na 
harcerskie obozy. Byłem tym miastem, 
jak też tamtymi górami i miejscowo-
ściami – pasmo Czarnohory, Howerla, 
rozległa Worochta z przysiółkami – za-
uroczony. We Lwowie rozpocząłem 
studia w 1934 roku w Wyższej Szkole 
Handlu Zagranicznego, którą ukończyłem 
w 1937. Zostałem asystentem w Katedrze 
prowadzonej przez prof. Henryka Koro-
wicza [1888-1941 – A.Cz.], wtedy rektora, 
specjalizującego się w ekonomice prze-
mysłu i polityce gospodarczej. Uczelnia 
zmieniła wówczas nazwę na Akademię 
Handlu Zagranicznego, gdyż uzyskała 
prawo nadawania stopni magisterskich. 
Praca asystenta pozwoliła mi rozpocząć 
studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Jana Kazimierza. Do wybuchu wojny za-
liczyłem dwa lata. Było to poszerzające 
horyzonty uzupełnienie pracy w dziedzi-
nie ekonomiki. Odbyłem kilkumiesięczne 
szkolenie wojskowe obowiązujące w ra-
mach Obrony Narodowej.

Po zajęciu Lwowa przez Sowietów praco-
wał Pan nadal w przekształconej w Pań-
stwowy Instytut Handlu Radzieckiego 
uczelni.

Tak rzeczywiście było, ale zanim do tego 
przejdę, muszę jeszcze opowiedzieć, 
co działo się w dniach poprzedzających 

100 lat  
Erwina 
Brożka The honourable and distinguished jubi-

lant! You were born on 13 May 1914, still 
before World War I. It’s a great honour to 
talk to you about the events which are his-
tory to us and which were your personal 
experience and ordeal. Please let me ask 
you to reminisce about your time at uni-
versity and the beginning of your scientific 
career, as it all fell in the interwar period.

Yes, I passed the matriculation exam in 
Bielsko in 1933. I come from a large family 
and I couldn’t afford to go to university 
right after school, since university courses 
were paid in those days. As a matter of 
fact, I was lucky in my last years in a junior 
high school as I looked after a sanatorium 
director’s son. I lived in his villa in Bystra. 
A day after receiving my maturity diploma, 
I went to Bucze scout centre in Górki 
Wielkie to complete an instructor course, 
because I’d been attracted by the scout 
service since my childhood. After I had 
finished the course, I became even more 
involved in scouting. The year of 1933/ 
1934 the rich Jewish middle class families 
from Bielsko started to transfer their 
children from Deutsches Realgymnasium 
to Polish schools. However, their Polish 
was very poor. I gave a lot of tutoring. I’d 
earned so much that I could genuinely 
think of starting university using my sav-
ings and thanks to financial backup from 
my elder brother. 

You studied in Lvov. In general, young 
people from Silesia seldom chose to go to 
university, and even more seldom chose to 
study in Lvov. How come you went there?
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wrzesień 1939 i później. Napięcie w poli-
tyce było wyczuwalne, mimo że na pozór 
wszystko wyglądało normalnie. Dostałem 
wezwanie, w ramach takiej jakby półmo-
bilizacji, do stawienia się w 53. Pułku Pie-
choty stacjonującym w Kołomyi, gdzie już 
wcześniej przeszedłem szkolenie podcho-
rążych. Ale po kilku dniach wraz z jeszcze 
kilkoma powołanymi zostaliśmy odesłani 
do dyspozycji lwowskiej Komendy Uzu-
pełnień z obowiązkiem czekania na dal-
szy przydział. Był obowiązek codziennego 
stawiania się w RU, ale długo nic się nie 
działo. Wreszcie 7 czy 8 września otrzy-
maliśmy rozkaz zorganizowania obrony 
obiektów uniwersyteckich. Zadanie niby 
proste, a wtedy nie do wykonania. Wia-
domo było, gdzie rozmieścić stanowiska 
ogniowe, jak poprowadzić łączność, po-
rozstawiać posterunki, ale nic nie było. 
Nie tylko broni, ale worków z piaskiem, 
oprzyrządowania, nawet łopat. Po dniach 
denerwującej niepewności na wzgórzach 
na przedmieściach pojawiały się z jednej 
strony pododdziały niemieckie, a z dru-
giej nadciągnęła od wschodu Armia 
Czerwona, 22 września gen. Langner, 
komendant obrony Lwowa, wydał rozkaz 
złożenia broni, rozwiązujący wszystkie 
jednostki zmilitaryzowane, pozostawiając 
zmobilizowanych samym sobie. 

Jak wreszcie doszło do kontynuacji pracy 
w byłej Akademii Handlu Zagranicznego 
pod pierwszą okupacją sowiecką?

Właśnie do tego zmierzam. Moja sytuacja 
nie była zła, gdyż będąc zameldowany 
we Lwowie od kilku lat, traktowany 
byłem jako stały mieszkaniec. A miasto 
było przepełnione „bieżeńcami” z Pol-
ski, uciekającymi przed hitlerowskim 
najeźdźcą, znajdującymi się w trudnym 
położeniu. Zgłosiłem się do radzieckich 
władz mojej byłej uczelni, podobnie jak 
większość pracowników, z zamiarem 
kontynuowania pracy. Nowa władza 
obsadzała jednakże wskazanymi przez 
siebie osobami katedry merytoryczne, 
podatne na wpływ ideologii. Natomiast 
utworzona na bazie pozostałego zespołu 
lektorów Katedra Nauczania Języków 
Obcych była wolna od tych podejrzeń. 
Także ona składała się z byłych pracow-
ników WSzHZ. Ze względu na to, że szef 
lektorów języka niemieckiego Aleksander 
Dąbrowski, autor podręczników grama-

tyki języka niemieckiego, w tym popular-
nego wśród studentów skrótu „Deutsch 
in 50. Unterrichten”, zmarł tuż przed 
wybuchem wojny, jako wykładowca języ-
ka niemieckiego zatrudniony został były 
rektor prof. Henryk Korowicz. Lepiej było 
nauczać języka niż uprawiać dalej ideolo-
gicznie niebezpieczną ekonomię. Główny 
lektor języka francuskiego, zarazem 
profesor uniwersytetu Zygmunt Czerny 
(1888-1975), autor cenionego podręczni-
ka „Aspects de la France: géographie –  
histoire – population – institutions – vie 
économique” (1935), znikł. Jak się później 
okazało, pozostał w strukturach uniwer-
sytetu. Inny lektor o legionowej przeszło-
ści Kochanowski prowadził zajęcia tylko 
z pierwszym rokiem studiów. Był jeszcze 
romanista Ficher. Dla zapewnienia spraw-
nego funkcjonowania tej katedry przewi-
dziany był nowy etat laboranta, na który 
przyjęto mnie.

Jakie były Pana obowiązki jako laboran-
ta w Katedrze Języków Obcych? 

Rzecz w tym, że nie były wcale określone. 
Pilnowałem terminarza konsultacji i dy-
żurów dla słuchaczy. Obchodziłem anty-
kwariaty i kupowałem znajdujące się tam 
skrypty i pomoce do nauczania języków. 
Zorganizowałem lekcje z wykorzystaniem 
w nauczaniu płyt gramofonowych, co 
było zupełną nowością. Ale wciąż trapiło 
mnie przeczucie, że to za mało, że mogę 
zostać z tego stanowiska usunięty i wy-
słany w głąb Rosji. Dlatego zapisałem się 
na studia zaoczne z anglistyki na prze-
jętym już przez nową władzę Uniwersy-
tecie Iwana Franki, wmawiając sobie, że 
to będzie mnie chronić. Wykładowcami 
byli m.in. zatrudniani spośród ucieki-
nierów z Polski wykładowcy o wysokich 
kompetencjach. Język angielski nie był 
wtedy tak popularny jak obecnie. Mój 
akces w tym kierunku wiązał się z tym, 
że w roku pomiędzy maturą a studiami 

Erwin Brożek

urodzony 13 maja 1914 roku, wieloletni 

pracownik naukowy Wyższej Szkoły 

Ekonomicznej, mieszkaniec Bielska- 

-Białej / born on 13th May, 1914,  

a long-time academic staff member  

of the School of Economics, lives in 

Bielsko-Biała

I had already had an opportunity to visit 
Lvov and the Polish Eastern Borderlines 
when I went to scout camps. I was 
enchanted by the city, as well as by the 
surrounding towns and nearby moun-
tains – the Czarnohora range, Howerla, 
vast Worochta with hamlets. In 1934, 
I started studying at the School of Foreign 
Trade (SFT), which I graduated from in 
1937. I became an assistant lecturer in 
the Department headed by Prof. Henryk 
Koronowicz [1888-1941 – A.Cz.], the then 
Rector, who specialized in industrial eco-
nomics and economic policy. The school 
changed its name to the Academy of For-
eign Trade (AFT) as it received the right to 
confer a master’s degree. The position of 
an assistant lecturer allowed me to enrol 
on a course at the Law Department of Jan 
Kazimierz University (JKU). Until the out-
break of the war I’d completed two years 
of the course. Studying law was a great 
experience, which added a new perspec-
tive to my work in the field of economics. 
In the meantime, I took a few months’ 
compulsory military training within the 
National Defence Program.

As Lvov was occupied by the Soviet army 
you continued to work at the university 
transformed into the Soviet State Trade 
Institute. 

Indeed, but before we go there, I have to 
tell you what happened during the days 
preceding September 1939 and later. The 
tension in politics was palpable, although 
everything seemed apparently normal. 
I received a summons, a sort of half-draft, 
to turn up in the 53rd Infantry Regiment  
stationed in Kołomyja, where I had 
already undergone cadet training. After 
a few days, along with other recruits, 
I was sent back to the Lvov Military Draft 
Office with an order to wait for further 
posting. There was an obligation for 
a daily turn-up at the MDO, but nothing 
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uczęszczałem na prywatne lekcje w Bia-
łej Krakowskiej, gdzie przebywał Szkot 
o nazwisku Lovell, który tanio nauczał. 
Ale zajęcia na uniwersytecie były świet-
ne, dykcja, z którą spotkałem się na zaję-
ciach lwowskich, wspaniała. Nie trwało to 
jednak długo.

W czerwcu 1941 roku nastąpiła  
zmiana okupanta. 

Życie pod okupacją niemiecką było trud-
niejsze. Odczuwalny był terror wobec 
ludności cywilnej. Zamordowany został 
prof. Henryk Korowicz [12 lipca 1941 
roku wraz z prof. matematyki Stanisła-
wem Róziewiczem, także wykładowcą 
i nowo wybranym rektorem AHZ – A.Cz.], 
o czym się dowiedziałem znacznie póź-
niej. Zlikwidowano wszelkie szkolnictwo 
poza zawodowym. Utrzymywałem się 
z dorywczego prowadzenia księgowości 
w kilku warsztatach rzemieślniczych i tłu-
maczenia pism na język niemiecki. Ale 
poprzez prof. Kazimierza Przybyłowskie-
go [1900-1987; ostatni dziekan Wydziału 
Prawa UJK, pełniący tę funkcję także 
w konspiracji; w latach 30. wykładowca 
międzynarodowego prawa prywatnego 
na WSzHZ/AHZ – A.Cz.] dostałem kontakt 
na kontynuację studiów prawniczych pro-
wadzonych w sposób tajny. W ten sposób 
zaliczyłem znaczną część rygorów trze-
ciego roku studiów. Egzaminy odbywały 
się anonimowo, w różnych prywatnych 
mieszkaniach. Nie otrzymywało się żad-
nego zaświadczenia. Powiedziano tylko, 
że wyniki będą przekazane do Krakowa. 
Tak też się stało.

Dyplom magisterski uzyskał Pan  
na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Lwów opuściłem 30 kwietnia 1945 roku. 
Zameldowałem się na Wydziale Prawa UJ 
w celu dokończenia studiów. Jakież było 
moje zdziwienie, gdy otrzymałem infor-
mację o wszystkich zaliczonych w kon-
spiracji egzaminach we Lwowie. Wyzna-
czono mi do zdania brakujące egzaminy. 
Ostatni z nich zdawałem u prof. Frydery-
ka Zolla [młodszego, 1865-1948 – A.Cz.] 
w dniu 12 lutego 1946 roku, kilka dni 
później odebrałem dyplom magistra praw 
po uiszczeniu stosownej opłaty w kwe-
sturze Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

happened for a very long time. Finally,  
on 7 or 8 September we received an 
order to organise the defence of the 
university premises. Apparently an easy 
task, but at that time just impossible to 
carry out. It was obvious where to place 
fire positions, how to set up communi-
cation, post stations, but nothing was 
there. Neither were there weapons, nor 
sand bags, gear, nor even spades. After 
days of irritating uncertainty the Ger-
man troops came out to one side of the 
suburban hills, while the Red Army was 
approaching from the East to the other 
side. On 22 September General Langner, 
the commanding officer of Lvov defence, 
issued an order to lay down our arms and 
disband all military units, which left the 
recruits to their own devices. 

How did you end up coming back to work 
at the former Academy of Foreign Trade 
under the first Soviet occupation?

I was just getting there. My situation 
wasn’t bad, as I’d had a permanent 
residence in Lvov for a few years, so 
I was treated as a permanent citizen. 
And the city was overflowing with 
“bieżeńcy”(stateless people) from Poland, 
who were in a difficult situation, running 
away from Nazi invaders. I remained at 
the disposal of the Soviet authorities 
of my former university, as most of the 
employees, with the intention to continue 
work. However, the new authorities as-
signed ideologically crucial positions at 
the essential faculties to people appointed 
by them. On the other hand, the Depart-
ment of Teaching Foreign Languages 
was free from such suspicions. It also 
consisted of the former employees of 
the former SFT. Because the head of the 
German language section, Aleksander 
Dąbrowski, the author of German gram-
mar textbooks, for example “Deutsch in 
50. Unterrichten”, very popular among 
students, had died before the outbreak of 
the war, the previous Rector Prof. Henryk 
Koronowicz was employed as a German 
language lecturer. It was better to teach 
a language than to practice ideologically 
dangerous economics. The main French 
language lecturer, a university professor 
Zygmunt Czerny (1888-1975), the author 
of a highly valued textbook “Aspects de 
la France: géographie – histoire – popu-

lation – institutions – vie économique” 
(1935), disappeared. As it turned out 
later, he remained within the university 
structures. Another lecturer, Kochanowski, 
with the legionary past, conducted classes 
with the first year students only. There 
was another French language lecturer by 
the name of Ficher. To run smoothly, the 
department needed a lab technician and 
I was given the job. 

What were your responsibilities as a lab 
technician at the Department of Foreign 
Languages?

Well, the problem was that they were not 
really defined. I was in charge of planning 
office hours for students. I went around 
second-hand bookshops looking for 
course books and language teaching aids. 
I organised classes where phonograph 
records were used in teaching, which 
was a total novelty. But I was anxious 
that it was not enough, that I might be 
made redundant and sent to the depths 
of Russia. So I enrolled on the extramural 
English course at Ivan Franko Univer-
sity, which was taken over by the new 
authorities, and I was convinced that this 
would protect me. The lecturers were very 
competent, many of them were employed 
from among Polish refugees. Then the 
English language wasn’t as popular as it is 
today. I felt it might be a good idea, as in 
the year between the matriculation exam 
and university I’d had private tuition in 
Biała Krakowska, where a Scotsman by 
the name of Lovell taught English cheaply. 
Nonetheless, the classes at the university 
were outstanding, and the enunciation, 
I had a chance to experience in Lvov 
classes, excellent. Unfortunately, it didn’t 
last long.

In June 1941 the invader changed.

Life under German occupation was much 
harder. Terror against civilians was a con-
stant threat. Prof. Henryk Korowicz was 
murdered [on 12th July 1941 along with 
a mathematician Prof. Stanisław Rózie-
wicz, also a lecturer and a newly elected 
Rector of AFT – author’s annotation], all 
of which I learned about much later. The 
educational system was closed down, 
apart from vocational training. I earned 
my living doing occasional work, keeping 
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Z którym pojawił się Pan w Katowicach.

Przed rozpoczęciem roku szkolnego 
1946/1947 miałem rozmowę kwalifika-
cyjną z dr. Józefem Lisakiem, dyrektorem 
ówczesnego Wyższego Studium Nauk 
Społeczno-Gospodarczych. Po zapozna-
niu się z moim CV dr Lisak orzekł, iż jeśli 
propozycję zaakceptuję, to od paździer-
nika 1946 roku będę adiunktem przy 
seminarium z ekonomii jednostkowej, 
które on prowadził. Tak też się stało. Zo-
stałem pracownikiem WSNSG w zespole 
dr. Józefa Lisaka, ale bliższej współpracy 
nie było. Seminaryjne zajęcia odbywały 
się nieregularnie, zdarzały się zastępstwa 
na wykładach z powodu dość częstych 
wyjazdów służbowych dyrektora. Ze 
względu na niejasną sytuację w uczelni 
i gęstniejącą atmosferę pomówień wobec 
dr. Lisaka, zdecydowałem się związać 
zawodowo z bliskim mi Bielskiem, gdzie 
zresztą cały czas zamieszkiwałem.

Czy spotkał Pan jeszcze kiedyś dr. Lisaka? 

Gdy w 1952 roku ponownie wróciłem do 
ówczesnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 
o pierwszym rektorze uczelni nikt nie 
mówił. Natomiast było jeszcze nieoczeki-
wane spotkanie podczas uroczystości 20. 
rocznicy założenia uczelni. Dr Lisak został 
na obchody zaproszony. Był osamotniony. 
Podszedłem do niego i razem oglądaliśmy 
wystawę publikacji autorstwa pracow-
ników uczelni. Był wśród nich skrypt 
z moim współautorstwem wydany przez 
PTE [„Wybrane zagadnienia z ekonomiki 
przemysłu”, z. 1, PTE, Katowice 1957; z. 
2, PTE, Katowice 1957, współautor: Alojzy 
Melich – A.Cz.], którego mi gratulował. To 
było moje ostatnie spotkanie z dr. Lisa-
kiem. Kiedy mieszkał ostatnie lata w Biel-
sku, o tym nie wiedziałem, a także żeśmy 
się przypadkowo nie zetknęli. Uważam 
mimo wszystko, że dr Lisak został skrzyw-
dzony, a uczelnia, odcinając się od jego 
spuścizny, na tym straciła. Wysoko oce-
niam jego cechy jako naukowca, a pod 
względem dydaktycznym swoje zajęcia 
prowadził nowatorsko i ciekawie.

Był jeszcze epizod wrocławski w Pańskim 
życiorysie akademickim.

Powodem zatrudnienia mnie w 1950 roku 
przez wrocławską Wyższą Szkołę Eko-

the books in a few craftsman’s workshops 
and translating documents into German. 
Thanks to Prof. Kazimerz Przybyłowski 
[(1900-1987), the last Dean of the Law 
Department of JKU, holding the same 
position at the underground university; in 
the 1930s a lecturer of the international 
private law at SFT/AFT – author’s annota-
tion] I was able to continue law studies 
at the underground university. This way 
I managed to complete most of the third 
year courses. The exams were taken 
anonymously in private flats. No certifi-
cate was issued. It was just said that the 
results would be passed over to Cracow. 
And so they were.

You acquired a master’s degree from the 
Jagiellonian University.

I left Lvov on 30 April 1945 and enrolled 
at the Law Faculty of the Jagiellonian 
University to complete my studies. I was 
more than surprised to find out that all 
the exams I had passed in the under-
ground education in Lvov were recog-
nized. The only thing I had to do was to 
take a few missing ones. The last exam 
was conducted by Professor Fryderyk Zoll, 
Jr. (1865-1948) on 12 February1946 and 
a few days later, having paid an appropri-
ate fee at the Bursar’s Office of the Jagiel-
lonian University, I obtained my master’s 
degree diploma in law.

The diploma you came with to Katowice.

Before the beginning of the academic 
year 1946/1947 I was interviewed by 
Dr Józef Lisak, who headed the College 
of Social and Economic Sciences, as it 
was called at that time. Dr Lisak looked 
through my CV and said that if I accepted 
an offer, I would become an assistant 
professor on a seminar in enterprise 
economics, which was conducted by 
him. And that’s exactly what happened. 
I joined Dr Lisak’s team at the College of 
Social and Economic Sciences (WSNSG), 
but we did not work together closely. The 
seminars were held irregularly and the 
lectures were often given by substi-
tute teachers because of the director’s 
frequent business trips. The situation at 
the College, however, was unclear and 
slander was spread about Dr Lisak, so 
I decided to continue my professional 

career in Bielsko, which was particularly 
close to my heart and where I was living 
all the time.

Did you see Józef Lisak any time later?

In 1952, when I returned to the then State 
College of Economic Administration (WSE), 
the first rector was never mentioned. I re-
member, though, our unexpected meeting 
during the university’s 20th anniversary. Dr 
Lisak had been invited to the celebrations 
but he was left alone there. So I came up 
to him and we went to see an exhibi-
tion of the university staff’s publications. 
Among these, there was a course book, 
which I had co-authored [Selected issues 
from the economics of industry, vol.1, PTE, 
Katowice 1957; vol.2, PTE, Katowice 1957, 
co-author: Alojzy Melich – A.Cz.], published 
by PTE. Dr Lisak congratulated me on this 
publication. I never saw him after that. He 
spent the last years of his life in Bielsko. 
I didn’t know about it and we did not even 
run into each other there. After all, I think 
that Dr Lisak was treated unfairly and the 
university lost out by rejecting his legacy. 
I highly estimate his qualities as a scientist, 
and as a teacher he conducted his classes 
in a very innovative and interesting way.

There was also a period of time in your 
academic career when you worked in 
Wrocław.

The reason why I was employed by the 
Wrocław School of Economics in 1950 
was my expertise in the area of the 
textile industry. From 1946 to 1949, I had 
worked for a state-owned wool manu-
facturer – Państwowe Zakłady Przemysłu 
Wełnianego – in Bielsko and my experi-
ence proved useful when setting up a de-
gree course to educate human resources 
for the light industry. In 1952, however, 
I returned to the university in Katowice 
where I spent several years. As my family 
home was in Bielsko, that solution was 
much more convenient for me.

With hindsight, how do feel about the 
time you spent in the conditions specific 
to the academic circles of Katowice?

In 1952-1965 I was working for the 
Economics of Industry Department. At 
the beginning, there was a high staff 
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nomiczną była moja znajomość realiów 
przemysłu włókienniczego. Od 1946 do 
1949 roku byłem pracownikiem Państwo-
wych Zakładów Przemysłu Wełnianego 
w Bielsku i moje doświadczenie okazało 
się przydatne w zakładaniu tam specjal-
ności mającej na celu kształcenie kadr 
dla przemysłu lekkiego. W 1952 roku 
jednak wróciłem, wiążąc się na kilkana-
ście lat z uczelnią katowicką. Przy domu 
rodzinnym funkcjonującym w Bielsku 
było to rozwiązanie wygodniejsze.

Jak Pan ocenia po latach ten okres pracy 
uczelnianej w specyficznych dla środowi-
ska naukowego warunkach katowickich? 

W okresie 1952-1965 byłem zatrudniony 
w Katedrze Ekonomiki Przemysłu. Począt-
kowo była tam duża rotacja pracownicza, 
zwłaszcza na stanowisku kierownika 
[funkcję tę sprawowali: mgr Ludwik Ho-
roch (1950-1952); mgr Stanisław Oleński 
(1952-1954); mgr Marek Grabania (p.o. 
1955); k.n.ek. Aleksander Kagan (1955-
1958); mgr/doc. Henryk Hermanowski 
(1958-1969) – A.Cz.]. Ja jako adiunkt, 
następnie wykładowca, kierowałem 
głównie przygotowaniem przez studen-
tów prac dyplomowych i magisterskich. 
Byliśmy przeciążeni zajęciami. Były lata, 
gdy trzeba było obsłużyć trzy pełne grupy 
seminaryjne po 15 osób. Trzymałem się 
zasady dostosowania tematu pracy dyplo-
mowej do możliwości sprawdzenia wiedzy 
teoretycznej z praktyką przedsiębiorstw 
czy instytucji, do jakich magistranci mieli 
dostęp. W sumie kontakt z ówczesną 
młodzieżą studencką uważam za cenne 
doświadczenie i wartościowe przeżycie. 
Chętnie uczestniczyłem w konferencjach 
naukowych. Ważnym dla mnie zajęciem 
był udział w redakcji Zeszytów Nauko-
wych WSE [lata 1957-1960 – A.Cz.]. Nato-
miast w odniesieniu do uczelni wydaje mi 
się, że było w niej zbyt mało autorytetów 
naukowych. Ponadto ważne decyzje zapa-
dały poza organami, które miały być kom-
petentne do ich podejmowania. Rodziło to 
niezdrowe sytuacje. Na przykład moralnie 
dwuznacznie zachowali się młodzi pra-
cownicy Katedry Rachunkowości, którzy 
sprokurowali kontrolę ministerialną dzia-
łań jej kierownika, zarazem rektora [Wi-
tolda Gawdzika – A.Cz.] pod kątem jego 
braku troski o rozwój kadry naukowej. 
W efekcie został pozbawiony pełnionych 

funkcji i odszedł z uczelni. Takich sytuacji 
mógłbym podać więcej. Co do mnie same-
go, to pożegnałem się z uczelnią ze świa-
domością, że nie zrobiłem kariery nauko-
wej, ale z poczuciem dobrze spełnionego 
obowiązku. W dalszym ciągu nauczałem 
młodzież w bielskich szkołach średnich, 
jak również z pasją krzewiłem walory zie-
mi bielsko-bialskiej [jako wieloletni dzia-
łacz, prezes i członek honorowy Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej 
i współredaktor 36 tomów „Kalendarza 
Beskidzkiego” – A.Cz.], co dawało mi wiele 
satysfakcji. Dla miasta Bielska-Białej opra-
cowałem projekt Programu rewitalizacji 
i porządkowania nazewnictwa ulic i pla-
ców. Ułatwił on w czasie zmian ustrojo-
wych Polski przywrócenie w nazewnictwie 
ulic i placów o polskich tradycjach histo-
rycznych i kulturowych. Pogarszający się 
stan zdrowia nie pozwolił mi na czynną 
kontynuację mych pasji. A teraz, po tym 
długim czasie przebywania na wózku in-
walidzkim, jestem już bardzo zmęczony. 

Dziękuję za tę fascynującą opowieść. 
Proszę zarazem o wybaczenie mojej 
przedłużającej się obecności. Czynię tak 
w imieniu społeczności akademickiej, tej 
dzisiejszej oraz tej, która przyjdzie, by 
dla niej zachować pamięć o czasach i wy-
darzeniach jej nieznanych, a stanowią-
cych przecież fragment naszej historii. 
Jeszcze raz bardzo dziękuję. 

Wysłuchane w Bielsku- 
-Białej 29 lipca 2014,
autoryzowane  
6 sierpnia 2014.

Recorded in Bielsko- 
-Biała on 29 July 2014
authorised on  
6 August, 2014.

turnover there, with frequent changes at 
the director’s position [this function was 
performed by Ludwik Horoch (1950-1952); 
Stanisław Oleński (1952-1954); Marek 
Grabania (acting director, 1955); Ale-
ksander Kagan (1955-1958); Doc. Henryk 
Hermanowski (1958-1969) – A.Cz.]. As an 
assistant professor, and then a lecturer, 
my main responsibilities involved super-
vising diploma dissertations and Master 
theses written by students. We had a very 
heavy workload at that time. 
There were a number of years when I had 
three full seminar groups of 15 students 
each to take care of. I followed the prin-
ciple that the topics of diploma disserta-
tions needed to be chosen in such a way 
as to enable the verification of theoretical 
knowledge against practical insights into 
the operation of enterprises or institutions 

the students could get access to. Gener-
ally, I see dealing with those young people 
as a valuable and precious experience. 
I enjoyed participating in the scientific con-
ferences. An important part of my work 
was the membership in the editorial com-
mittee of the WSE Research Bulletin (1957-
1960). As regards the university, however, 
It seems to me that there were not enough 
authorities on the subject there. Besides, 
significant decisions were taken outside 
the institutions which should have been 
authorized to make them. It let to dubious 
situations. For example, the behavior of the 
young assistants at the Accounting Depart-
ment was morally ambiguous. Out of their 
initiative, the ministry ran an audit to check 
the performance of the department head, 
who acted as the rector at the same time 
(Witold Gawdzik – A.Cz.), on the suspicion 
that he had failed to take enough care of 
his staff’s professional development. As 
a result, the rector was dismissed from 
his function and left the university. I can 
remember more examples of similar cases. 
As for me, I left the university feeling that 
I had not made an academic career but 
I had performed my duties well. 
I continued to teach in the secondary 
schools in Bielsko and I promoted, with 
great passion, the attractiveness of the 
Bielsko-Biała region [as a long-term activ-
ist, a chairman and an honorary member 
of the Bielsko-Biała Region Admirers 
Society and a co-editor of 36 issues of 
the Beskidy Calendar - A.Cz.]. All these 
activities gave me a lot of satisfaction. 
I drafted the Revitalisation Programme for 
Streets and Squares and their Names for 
Bielsko-Biała. During the system transfor-
mations in Poland, the programme helped 
to restore the names of the streets and 
squares which had been deeply rooted in 
the Polish history and culture. Due to my 
worsening health condition, I was not able 
to continue my passions. And now, after 
such a long time in a wheelchair, I already 
feel very tired.

Thank you for sharing such a fascinating 
story. I do apologize for taking so much 
of your time. I have done it on behalf of 
the academic community, the present and 
the future one, so that they can preserve 
the memories of the times and events, 
unknown to them, which are part of our 
history. Once again – thank you so much. 
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Było ich wielu, zwłaszcza z chwilą utworzenia Wydziału Administracji Publicznej, ale to właśnie dr Zygmunt 

Izdebski (1907-1986) jako pierwszy w Wyższym Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych prowadził zajęcia 

z prawa. Już w styczniu 1937 roku na pierwszym uruchomionym wtedy na Wydziale Organizacji Przemysło-

wej kursie miał wykład „Encyklopedia nauk prawnych” w wymiarze 2 godz. tygodniowo w środy i czwartki 

wieczorem o godz. 18.00*, będąc w uczelni czynnym aż do odejścia z ówczesnej Wyższej Szkoły Ekonomicz-

nej w 1952 roku w randze rektora. Powojenne lata jego akademickiej działalności pozostają trudne do jed-

noznacznej kwalifikacji. Ważne jednak, by ją dla katowickiej społeczności uczelnianej – choć może nie tylko 

dla niej – odtworzyć i przypomnieć. 

There were many of them, especially when the Faculty of Public Administration was set up, but Dr Zygmunt 

Izdebski (1907-1986) was the first one who had tutorials in law at the College of Social and Economic Scien-

ces. Besides, working actively for the State College of Economic Administration until 1952 – when he left 

as the rector – he conducted one-hour lectures – “The Encyclopedia of Legal Sciences” – twice a week, on 

Wednesdays and Thursdays at 6 p.m.* already in January 1937 at the first course offered at the Faculty of 

Industrial Organisation. The post-war period of his academic career is difficult to be clearly qualified.  

It is important, however, for the Katowice academic community – and maybe not only – to trace it back and 

make sure it is not forgotten.

Pierwsi prawnicy 
w uczelni
The first lawyers  
at our university

* Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. UWŚl-OP-2250; A. Czech: Józef Lisak i Wyższe Studium Nauk 
Społeczno-Gospodarczych w Katowicach, AE, Katowice 1997, s. 77, tab. 4. 

Alojzy Czech

fot. z A
rchiw

um
 Politechniki Śląskiej, sygn. 4312
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Pochodzenie, wykształcenie, pierwsze  
prace zawodowe i naukowe

Zygmunt Jan Izdebski urodził się 22 marca 1907 roku w miej-
scowości Tłukienka, pow. Olkusz, w rodzinie robotniczej. Ojciec 
Jan był pracownikiem magazynu kopalni „Reden” w Dąbrowie 
Górniczej. Emerytowany w 1932 roku, zmarł podczas okupacji. 
Matka nie pracowała. Zygmunt Izdebski maturę uzyskał w 1926 
roku w dąbrowskim Gimnazjum1. Studia prawnicze w latach 
1926-1930 odbył na Uniwersytecie Poznańskim. Pracę zawodo-
wą podjął w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu w charakterze 
referendarza, łącząc ją z młodszą asystenturą w seminarium 
przy Katedrze Prawa Międzynarodowego. W 1935 roku uzyskał 
stopień doktora na podstawie dysertacji Funkcja opiniodawcza 
Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej (nakładem 
własnym, Poznań 1935), napisanej pod kierunkiem prof. Boh-
dana Winiarskiego. Jak oceniał promotor, „temat był niewielki, 
zarówno przedmiotowo, jak historycznie, ściśle ograniczony, 
ale też został opracowany wyczerpująco”2. Dotyczył zresztą nie 
tylko poznawczych zainteresowań poznańskiego profesora. Już 
po wojnie, w innych warunkach, prof. B. Winiarski (1884-1969) 
został powołany w skład sędziów haskiego Trybunału, będąc 
w kadencji 1961-1964 jego przewodniczącym. Także w okresie 
międzywojennym prof. Winiarski był aktywnym działaczem na 
niwie tworzenia instytucji prawa międzynarodowego.

W 1934 roku Zygmunt Izdebski opuścił Poznań, by zacząć 
pracować zawodowo na Śląsku. Został radcą prawnym w Za-
rządzie Dóbr i Zakładów Przemysłowych Księcia Pszczyńskiego, 
który to kompleks wszedł w fazę zarządu przymusowego ze 
względu na zaległości podatkowe względem Skarbu Państwa 
i wymagał tak sanacji gospodarczej, jak i prawnego przebudo-
wania. Choć nie miejsce tu na bliższą charakterystykę tego ku-
riozalnego konglomeratu, to jednak kilka zdań naświetlających 
jest niezbędnych. Dość powiedzieć, że od chwili, gdy fideikomis 
górnośląski księcia von Pless znalazł się w 1922 roku w grani-
cach państwa polskiego, narastał deficyt w gospodarowaniu, jak 
również pojawiły się zaległości podatkowe. Te ostatnie nie były 
regulowane. Wskutek przeciągającego się sporu o ich zasadność, 
toczącego się przed urzędem Komisji Mieszanej z Felixem Ca-
londerem na czele, mającej przestrzegać postanowień Konwen-
cji Genewskiej, państwo polskie było coraz bardziej zdetermino-
wane dochodzić inaczej swoich roszczeń. Zarząd przymusowy 
nad zadłużonymi Dobrami i Zakładami Księcia Pszczyńskiego 
rozpoczął się w 1934 roku. Jego struktura odzwierciedlała do-
tychczasowy sposób funkcjonowania tego majątku. Były więc: 
dyrekcja główna i dyrekcja kopalń w Katowicach, dyrekcja dóbr 
ziemskich i dyrekcja lasów – obydwie w Pszczynie oraz dyrek-
cja browarów w Tychach. Zygmunt Izdebski był radcą prawnym 
w dyrekcjach katowickich. W 1936 roku nastąpiła zmiana na 
stanowisku zarządcy komisarycznego. Miejsce doświadczonego 
inż. Bronisława Kowalskiego, który spolonizował kadrę zarząd-
czą, zajął młody dr Jan Zieleniewski. Prace restrukturyzacyjne się 
przeciągały, choć zbilansowanie przychodów i kosztów nastąpi-
ło stosunkowo szybko. Ich finisz miał miejsce 1 lutego 1939 roku 
w postaci utworzenia nowych podmiotów. Powstały: Dyrekcja 
Kopalń Księcia Pszczyńskiego S.A. w Katowicach oraz Browary  
Książęce S.A. w Tychach, majątki ziemskie o powierzchni 6 tys. ha  

1 Wg Archiwum Zakładowego UE w Katowicach, sygn. 93 (stara 
numeracja); Archiwum Politechniki Śląskiej, sygn. 4312; 
2 Archiwum UAM, sygn. 15/143. 

Zygmunt Izdebski 

Family background, education, first  
professional and scientific activities

Zygmunt Jan Izdebski was born on 22 March 1907 in Tłukienka, 
Olkusz district, in a working class family. His father, Jan, was 
a warehouse operative in the Reden coal mine in Dąbrowa Gór-
nicza. He retired in 1932 and died during the occupation. His 
mother did not work. Zygmunt Izdebski passed his school-leav-
ing exams in a secondary school in Dąbrowa Górnicza.1 In 1926 
– 1930 he studied law at the Poznań University. He started his 
professional work at a clerical position in the Provincial Office in 
Poznań, combining it with a junior assistantship in the seminar 
run by the International Law Department. In 1935 he obtained 
a doctoral degree, on the basis of a dissertation entitled Con-
sultative Function of the Permanent Court of International Justice 
(under his own imprint, Poznań 1935), which was written under 
Prof. Bohdan Winiarski’s guidance. According to his supervising 
professor: “the topic has been minor and strictly limited, both 
in terms of the subject and its historical background, but it has 
been extensively elaborated.”2 It referred not only to the cogni-
tive interests of the professor from Poznań. After the war, in 
different circumstances, professor B.Winiarski (1884-1969) was 
appointed a judge of the Hague International Court of Justice, 
chairing it during his tenure between 1961 and 1964. Also in the 
interwar period, the professor was an effective activist in the 
area of creating international law institutions. 

In 1934 Zygmunt Izdebski left Poznań to start his professional 
career in Silesia. He became a legal adviser in the Administration 
of Demesne and Industrial Estates of the Prince of Pless, which 
fell under mandatory administration due to the tax debts owed 
to the State Treasury and needed legal restructuring as well as 
an economic reform. Although this is not a proper occasion for 
a more detailed description of this bizarre conglomerate, a few 
words of explanation seem to be necessary. It is enough to say 
that in 1922 the Upper Silesian fideicommissum (trusteeship) of 
the Prince of Pless fell within the borders of Poland and – since 
that time – a deficit continued to rise and the tax-related debts 
started to mount. The debts remained unpaid. As a consequence 
of a prolonged dispute concerning their legitimacy being held in 
the Mixed Committee Office headed by Felix Calonder and set 
up to observe the Geneva Convention’s provisions, the Polish 
State was getting more and more determined to find a different 
way to pursue its claims. The mandatory administration of the 
indebted property and industrial plants of the Prince of Pless 
started in 1934. Its structure reflected the previous way in which 
the estate operated. Hence, there were: the directorate general 
and the directorate of coal mines in Katowice, the directorate of 
landed estates and the directorate of forests – both in Pszczyna 
- as well as the directorate of breweries in Tychy. Zygmunt Izdeb-
ski was a legal adviser for the Katowice directorates. 

1 University of Economics Archives in Katowice, ref. 93 (old reference 
numbers); Silesian University of Technology Archives, ref. 4312.
2 UAM Archives, ref. 15/143.
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przejęto na konto ślamazarnie prowadzonej reformy rolnej,  
22 tys. lasów upaństwowiono tytułem spłaty zadłużenia. Ocze-
kiwano, że zakłady przemysłowe w nowej korporacyjnej postaci 
będą prowadzone ekonomicznie oraz w duchu zgodnym z po-
lityką gospodarczą państwa. Warto przy okazji wspomnieć, że 
głównym księgowym od 1 lutego 1939 Dyrekcji Kopalń został dr 
Marian Frank, przyszły profesor i rektor Wyższej Szkoły Ekono-
micznej. Tymczasem dla zarządcy komisarycznego J. Zieleniew-
skiego, uważanego już za specjalistę od spraw „trudnych”, i jego 
zespołu szykowało się nowe zadanie. Było nim wprowadzenie 
z dniem 1 czerwca 1939 zarządu komisarycznego w Zakładach 
Hohenlohego S.A./Hohenlohe Werke AG, dużym koncernie wę-
glowo-cynkowym z siedzibą w Wełnowcu w celu odzyskania na-
rosłych i tam należności.

Zygmunt Izdebski kontynuował praktykę radcowską w no-
wym miejscu zaledwie kilka miesięcy. Wybuch wojny przerwał 
te działania. Opuścił Śląsk, będąc w latach 1940-1944 pracow-
nikiem biurowym Spółdzielni „Grupa Techniczna” w okupowa-
nej Warszawie. Od czerwca 1940 do 1942 roku współpracował 
w konspiracji z czasopismem „Wolna Polska”. Po zakończeniu 
działań wojennych w 1945 roku powrócił na przedwojenne 
miejsce, posiadające już nową formę pod nazwą Katowickiego 
Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. Z tym, że części składowe 
po koncernie Hohenlohego zostały zgodnie z nową logiką struk-
tury przemysłu rozparcelowane. Kopalnie („Michał” i „Wujek”) 
znalazły się w zjednoczeniach węglowych (resp.: chorzowskim 
i katowickim), a huty i zakłady cynkowe trafiły do Zjednoczenia 
Przemysłu Cynkowego w Katowicach. Zygmunt Izdebski był kie-
rownikiem Biura Prawnego przy Katowickim ZPW, mieszczącym 
się w byłej siedzibie Zakładów Hohenlohe S.A. do połowy 1946 
roku. Istotne było, że pracę zawodową zarówno przed, jak i po 
wojnie łączył z działalnością dydaktyczną i naukową w śląskich 
uczelniach i instytucjach.

The year 1936 brought a change at the position of the re-
ceiver. Bronisław Kowalski, a highly experienced engineer who 
employed many Poles as managerial staff, was replaced by 
young Dr Jan Zieleniewski. The restructuring dragged on, despite 
a quick break-even. It was finally completed on 1 Feb 1939 and 
led to the establishment of some new entities. Dyrekcja Kopalń 
Księcia Pszczyńskiego S.A in Katowice and Browary Książęce 
S.A in Tychy were set up, the landed estates, covering the area 
of 6,000 hectares, were taken over on account of a sluggish ag-
ricultural reform, and 22,000 hectares of forests were national-
ised to repay the debts. The industrial plants, in a new corporate 
shape, were expected to be managed efficiently and in line with 
the economic policy of the state. It is worth mentioning that on 
1 Feb 1939 Dr Marian Frank, a future professor and rector of 
the State College of Economic Administration, became a chief 
accountant for Dyrekcja Kopalń. Meanwhile, there was a new 
challenge that receiver J. Zieleniewski – believed to be able to 
tackle most difficult tasks – and his team had to face. This task 
was putting Hohenlohe Werke AG – a large coal and zinc group 
headquartered in Wełnowiec – under receivership, in order to 
recover the debts accrued there.

Zygmunt Izdebski continued his legal practice in the new 
place for a few months only. The outbreak of the war put an end 
to that career. He left Silesia and worked as a clerk in “Grupa 
Techniczna” Cooperative in the occupied Warsaw from 1940 to 
1944. From June 1940 to 1942 he cooperated with “Wolna Pol-
ska” magazine in the underground movement. After the war, in 
1945, he returned to his prewar workplace, which had already 
transformed into a new business entity – Katowickie Zjednoc-
zenie Przemysłu Węglowego (ZPW). However, the assets which 
would have belonged to Zakłady Hohenlohe S.A. had been di-
vided, following the new logic of the industry structure. The 
coal mines ( “Michał” and “Wujek”) belonged to the different 
unions (Katowice and Chorzów), the zinc mills and plants were 
taken over by Zjednoczenie Przemysłu Cynkowego in Katowice. 
Zygmunt Izdebski ran the ZPW legal office in Katowice, located 
in the former headquarters of Zakłady Hohenlohe S.A., till mid-
1946. It was meaningful that he combined his professional ca-
reer, before and after the war, with teaching and research activi-
ties in some Silesian schools.

As a lecturer and author
The subject he taught at the College of Social and Economic 

Sciences (WSNSG) did not correspond with his legal practice. 
Already during his assistantship in Poznań, however, he had de-
clared an interest in the theory of law and, consequently, this 
area became the focus of his teaching. He conducted a 15-hour 
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Jako wykładowca, prelegent i autor 
Przedmiot, którego nauczał w Wyższym Studium Nauk 

Społeczno-Gospodarczych, nie korespondował z wykonywaną 
praktyką prawniczą. Jeszcze bowiem w czasie poznańskiej asy-
stentury deklarował zainteresowanie teorią prawa i ta dziedzi-
na stała się jego główną specjalnością dydaktyczną. Wykładał 
„Encyklopedię nauk prawnych” na I roku Wydziału Organizacji 
Przemysłowej w ilości 15 godz.3. Od 1945 roku jego przedmiot 
pod nazwą „Ogólne zasady prawa” w ilości 30 godz. prowadzo-
ny był na I roku obydwu Wydziałów4. Na użytek słuchaczy wy-
dał skrypt Wstępne zagadnienia nauk prawnych (Bratnia Pomoc 
WSNSG, Katowice 1939), będący jednym z trzech skryptów5 
opublikowanych w okresie przedwojennym, nie licząc monogra-
fii z ekonomii jednostkowej Józefa Lisaka. Konstrukcja skryptu, 
zakładająca nominalistyczną podstawę teorii prawa, stanowiła 
nie tylko narrację wykładu, ale też punkt wyjścia do późniejszych 
przeróbek dokonywanych pod wpływem zmieniających się uwa-
runkowań i okoliczności. Dość powiedzieć, że do tej publikacji 
odwoływał się we wszystkich kolejnych wydawnictwach skryp-
towych aż do 1975 roku. Po wojnie niezmiennie kontynuował 
zajęcia na WSNSG. Wobec braku pomocy naukowych powielo-
ne zostały na prawach rękopisu jego wykłady z roku szkolnego 
1946/47 pt. Ogólne zasady prawa (cz. 1 i 2, Nakładem Bratniej 
Pomocy Studentów WSNSG, Katowice 1947). Rezonans wywoła-
ła Encyklopedia prawa w zarysie (nakładem Bratniej Pomocy Stu-
dentów WSNSG, Katowice 1948), będąca przeróbką w kierunku 
marksistowsko-leninowskim wydania skryptu z 1939 roku. Myśl 
przewodnia nauki o państwie i prawie obiektywisty Léona Dugu-
ita z silnym aspektem społecznym zastąpiona została wykładnią 
klasyków marksizmu, zakładającą społeczne pochodzenie norm 
prawa i takież uwarunkowanie jego działania. Pomimo to pod-
ręcznik doczekał się ostrej krytyki podnoszącej zbyt mało wy-
raziste wprowadzenie w socjalistyczny sposób gospodarowania, 
jak również przy okazji wychwytującej uchybienia natury ogól-
nej (Józef St. Piątkowski, „Państwo i prawo” 1949, z. 2, s. 67-70). 
Praca została określona jako próba zaledwie marksistowskiego 
wstępu do nauk prawnych. Z. Izdebski jednakże w polemicznym 
tonie odpowiadał („Państwo i prawo” 1949, z. 4, s. 89-91), usiłu-
jąc zbijać argumentację krytycznego recenzenta, ale przyznając 
się do nie dość radykalnej tu i ówdzie postawy i prostując lub 
odrzucając stawiane zarzuty. Skrypt Izdebskiego został ponow-
nie wywołany na konferencji poświęconej prawu państwowemu, 
będącej przygotowaniem do I Kongresu Nauki Polskiej w 1951 
roku, który pośród kilku innych uznano za „wyraz bezpłodnych 
prób »godzenia« metodologii burżuazyjnej z marksistowską”6. 
Wybiegając w przyszłość, trzeba przypomnieć, iż po raz kolejny 
powrócił do bazy wyjściowej skryptu z 1939 roku, wydając ko-
lejną jego wersję jako Encyklopedię prawa (WSE, Katowice 1968, 
współautor: Roman Murzyn) ze zrewidowaną literaturą, która 

3 Książeczka legitymacyjna nr 125. 
4 Spis wykładów na rok akademicki 1945/6, WSNSG, Katowice 
1945, s. 18 i 32; Spis wykładów na rok akademicki 1946/7, WSNSG, 
Katowice 1946, s. 37 i 57; Spis wykładów na rok akademicki 1947/48, 
WSNSG, Katowice 1947, s. 35 i 53 (na Wydziale Administracji 
Publicznej przedmiot od tego roku prowadzony był jako „Wstęp do 
nauk prawnych”). 
5 Pozostałe to: R. Buławski: Statystyka opisowa, cz. 1 i 2, WSNSG, 
Katowice 1938 i 1939; J. Lisak: Operacje bankowe, WSNSG, Katowice 
1939. 
6 Z prac podsekcji Prawa I Kongresu Nauki Polskiej. Konferencja 
z zakresu prawa państwowego i teorii państwa i prawa („Państwo 
i prawo”, 1951, z. 3, s. 501, opinia referenta głównego  
prof. K. Biskupskiego). 

course entitled “The Encyclopedia of Legal Sciences” for first-
year students at the Faculty of Industrial Organisation.3 From 
1945 onwards his 30-hour course entitled “The general princi-
ples of law” was delivered to first year students of both Facul-
ties.4 He published a coursebook – The introduction to legal stud-
ies’ (“Bratnia Pomoc” WSNSG, Katowice 1939) – designed for 
his students. It was one of the three coursebooks5 published in 
the mid-war period, apart from Józef Lisak’s monograph on en-
terprise economics. The structure of the coursebook, assuming 
the nominalist foundation for the theory of law, was a starting 
point for further revisions, introduced as an effect of the chang-
ing conditions and circumstances. After the war, he continued 
lecturing at WSNSG. 

As there were no teaching aids, his lectures from the aca-
demic year of 1946/47, printed as manuscript, were reproduced 
under the title of “The General Principles of Law”’ (Part 1 and 
2, published by Bratnia Pomoc Studentów WSNSG, Katowice 
1948). Much of interest was inspired by The encyclopedia of law 
in outline (published by Bratnia Pomoc Studentów WSNSG, Kato-
wice 1948), being an adaptation of the 1939 coursebook in the 
Marxist-Leninist spirit. 

The cornerstone of Leon Duguit’s study of the law and the 
state, with a very strong social aspect, was replaced by the 
Marxist interpretation, assuming that legal norms originated 
from, and were determined by, the society. Despite that, the 
coursebook was exposed to severe criticism. The critics argued 
that it had failed to introduce the socialist approach to govern-
ance strongly enough and that there were some general short-
comings (Józef St. Piątkowski “The state and the law”’, 1949, 
vol.2, pp 67-70). The publication was described as just a Marx-
ist attempt at the introduction into legal studies. Z. Izdebski, 
however, responded polemically (“The state and the law”’, 1949, 
vol.4, pp 89-91), trying to argue with the points made by a criti-
cal reviewer but admitting that his attitude might have been not 
radical enough here and there, and clarifying or dismissing the 
objections. Looking ahead, it should be noted that he returned 
to the main idea behind his 1939 coursebook by having The 
encyclopedia of law (WSE, Katowice 1968, co-author: Roman 
Murzyn) republished, adding the literature that had appeared 
in the meantime. On the other hand, he also removed the clas-
sical Stalinism, introduced in 1948, which had by then become 
incorrect. 

We need to mention one more text from this period – the one 
that became a gateway to the new interpretation of the provisions 
of law. Z. Izdebski was the author of an article entitled On the 
social effects of the constitutional law (“The state and the law” 
1947, vol. 11, pp11-21), which won an award in an outstanding 
paper competition. There he created “the original postulate that 
a lawyer’s political activity needs to be permanently linked with 
the political aims of the state and the assumptions underlying  

3 Student identity card number 125.
4 A list of lectures for the academic year of 1945/46, WSNSG, 
Katowice 1945, pp.18 and 32. A list of lectures for the academic year 
of 1946/47, WSNSG, Katowice 1946, pp.37 and 57. A list of lectures 
for the academic year of 1947/48, WSNSG, Katowice 1947, pp.35 and 
53 (starting from that year the course was conducted at the Faculty 
of Public Administration as “The Introduction to legal studies”.
5 The other ones are: R. Buławski Descriptive statistics Part 1 and 
2, WSNSG, Katowice 1938 and 1939, J. Lisak Banking operations, 
WSNSG, Katowice 1939.
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w międzyczasie się pojawiła, a także odwrotnie, uległa „wycofa-
niu”. Tak więc bazujące w dużym stopniu na literaturze stalinow-
skiej wydanie z 1948 roku musiało ulec modyfikacji. 

O paru jeszcze tekstach z tego okresu, otwierających szeroko 
bramy nowej interpretacji zapisów prawa trzeba tu koniecznie 
powiedzieć. Z. Izdebski był autorem artykułu O działaniu spo-
łecznym prawa konstytucyjnego („Państwo i prawo” 1947, z. 11, 
s. 11-21), nagrodzonego w konkursie ogłoszonym przez redak-
cję na publikację o doniosłym znaczeniu. Sformułowany został 
w nim „oryginalny postulat o potrzebie stałego wiązania poli-
tycznej działalności prawnika z celami politycznymi i podstawo-
wymi założeniami ustrojowymi państwa”7. Postawiona w nim 
teza o potrzebie interpretowania prawa zgodnie z zasadami 
ustroju, kilka lat później znalazła się w zapisie ustawodawczym 
(ustawa „Przepisy ogólne prawa cywilnego” z dnia 18 lipca 1950 
roku). Kluczowy problem własności, tej złej w systemie gospo-
darki indywidualistycznej i tej wyczekiwanej, publicznej, prakty-
kowanej w rozwiązaniach radzieckich, naświetlił w artykule Wła-
sność w konstytucji państwa kapitalistycznego i socjalistycznego 
(„Strażnica Zachodnia” 1948, nr 11, s. 444-451). Nieznaną w śro-
dowisku koncepcję nowego państwa propagował w odczycie 
Teoria państwa Lenina, wygłoszonym w dniu 23 marca 1949 roku  
na forum Śląsko-Dąbrowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk8. 
Ważna była rozprawa Polska nauka prawa międzynarodowego 
wobec zagadnienia suwerenności („Rocznik Prawa Międzynarodo-
wego” 1950, t. II, str. 82), do której przyjdzie jeszcze powrócić. 

Wysiłki zmierzające do zmiany w postawach prawniczych 
w kwestiach interpretacji prawa staną się w nadchodzących 
latach poniekąd znakiem charakterystycznym dla publikacji 
Izdebskiego i będzie się jeszcze do nich nawiązywać. Wpierw 
jednak przypomnienia wymagają dokonania autora wspierające 
bądź torujące politykę państwa w stosunku do wybranych pro-
blemów Ziem Zachodnich, które w wyniku wojny znalazły się 
w granicach Polski.

Wobec zagadnień politycznej chwili:  
rzeka Odra i Volkslista

Działalność Izdebskiego w latach 40. ubiegłego stulecia 
nie ograniczała się tylko do wykładów w WSNSG. Po zerwa-
niu z etatową pracą w przemyśle, przez krótki okres funkcjo-
nował w reaktywowanym Instytucie Śląskim jako kierownik 
działu prawno-administracyjnego9. Szybko przeszedł jednak 
do Polskiego Związku Zachodniego, organizacji powiązanej 
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z centralą w Pozna-
niu, podejmującej problematykę Kresów Zachodnich. W latach 
1946-1948 był kierownikiem okręgu śląskiego PZZ. W następ-
nej kadencji 1948-1951 wybrany został do Naczelnej Rady oraz 
wszedł w skład zarządu głównego10. Był redaktorem „Strażnicy 
Zachodniej”11. Pojawiły się dwa tematy, których rozwiązanie 
prawne zaproponowane przez Izdebskiego całkowicie pokry-
wało się z polityką państwa. Były to: problem Odry jako rzeki 
granicznej oraz kwestia przynależności narodowej obywateli 
byłej Rzeszy Niemieckiej. 

7 Z opinii prof. T. Bigo, w: Archiwum UKSW, sygn. DK – 1/252. 
8 „Zaranie Śląskie” 1957, z. 1-2, s. 36. 
9 „Zaranie Śląskie” 1947, z. 1-2, s. 43. 
10 „Strażnica Zachodnia” 1948, nr 3-4, s. 51, 140 i 143; Archiwum 
Politechniki Śląskiej, sygn. 4312. 
11 Siedziba redakcji była w Katowicach, plac Wolności 8. 

its system”.6 Some years later, the thesis put forward in this arti-
cle that the law should be construed in line with the principles of 
the state’s political system, could be found in a legislative clause 
(“The general principles of civil law” Act of 18 July 1950). 
The efforts to change the legal community’s attitudes towards 
the interpretation of law will soon become a distinctive feature 
of Izdebski’s publications in the coming years and they will be 
referred to later in the article. At first, however, the author’s 
achievements in supporting the state policy concerning the se-
lected problems of the western territories, which were incorpo-
rated into Poland after the war, will be discussed.

Facing the “historical moment”
Izdebski’s creative activity in the 1940s was not just limited to 
giving lectures at WSNSG. After giving up a regular job in the 
industry, he was a full time employee at the Silesian Institute for 
a short time. He soon, however, joined the Polish Western Union 
(PZZ), the organisation with the headquarters in Poznań, which 
was linked to the Ministry of Foreign Affairs and dealt with the 
problems concerning the western territories of Poland. In 1946 
– 1948 he was the head of the Silesian regional branch of PZZ, 
being thus a member of the central board of that organisation.7 
There emerged two issues connected with the western territo-
ries and the legal solution to these, as suggested by Izdebski, 
was entirely in line with the state policy. The first one was the 
problem of the Oder River as a border river and the other one 
was the question of national affiliation of the citizens of the 
former German Reich. 
As is known, the shape of the western border was uncertain for 
quite a long time. When the political decision was made to es-
tablish it along the Oder – Neisse line, some arguments needed 
to be found to justify and reinforce the decision. As a prominent 
representative of the anti-German PZZ, Zygmunt Izdebski un-
dertook the task. Within a short period of time a number of his 
publications concerning the issue were released: The Oder River. 
The issue of the Law of Nations (The Silesian Institute Publica-
tions, Katowice 1946), The significance of the Oder River in the 
Polish – German border relations ( ‘Strażnica Zachodnia’, 1945, No 
4-5) or The Oder River Issues in the perspective of the three-year 
economic plan and the peace conference (PZZ Publishing House, 
Katowice 1947). It is not possible to detail the full contents of 
the publications here, however, by way of exception, the fur-
thest going demand will be discussed. Namely, the left-bank 
basin of the Oder River reaches as far as the Lusatian Neisse 

6 According to prof. T. Bigo’s, UKSW Archives, ref. DK-1/252.
7 The Silesian University of Technology archives, ref. 4312; M. 
Musielak states that he was still a member of the Board of PZZ in 
1848-1951, despite his resignation from the position of the secretary 
of the regional board at the end of 1948 (M. Musielak: Polish Western 
Association 1944-1950, PWN, Warszawa 1986, p.103.
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Jak wiadomo, stosunkowo długo nie było pewności co do 
przebiegu granicy zachodniej. Gdy zapadła polityczna decyzja 
ustalająca ją na Odrze i Nysie Łużyckiej, należało znaleźć ar-
gumentację wzmacniającą to postanowienie. Jako działacz an-
tyniemiecko nastawionego PZZ, Zygmunt Izdebski podjął się 
tego zadania. W krótkim czasie pojawiło się kilka publikacji 
jego autorstwa na ten temat z Rzeką Odrą. Zagadnienie prawa 
narodów (Wydawnictwa Instytutu Śląskiego, Katowice 1946) na 
czele. Nie sposób tu przytoczyć pełnej ich zawartości, ale forso-
wana teza główna głosiła, że konfiguracja dorzecza Odry czyni 
ją rzeką wyłącznie polską. Otóż lewobrzeżne dopływy kończą 
się na Nysie Łużyckiej. One, jak również prawobrzeżna całość 
znalazły się w granicach nowo określonej Polski. Izdebski wy-
ciągnął z tego wniosek, że interesy Niemiec nigdy gospodarczo 
nie ciążyły ku Odrze, była ona jedynie progiem do militarnej 
ekspansji wschodniej i rozwinął koncepcję przyznania Polsce  
30 km pasa ziemi wzdłuż lewego brzegu Odry, wszystkich trzech 
ujść morskich oraz wysp Uznam, Wołyń i Rugia, zwłaszcza tej 
ostatniej jako strategicznie dominującej nad dostępem do portu 
w Szczecinie12. Jeśli pozostaną „Niemcy nad Odrą – to nowa woj-
na w dalszej lub bliższej przyszłości”13 jest pewna, a „tylko pod 
polskim zarządem suwerennym rzeka Odra może być w pełni 
wykorzystana”14, stając się zarazem gwarantem bezpieczeństwa 
żeglugi słowiańskiej. Że tak się dzieje, zaświadczały ówczesne 
postępy gospodarcze,15 potwierdzające zresztą tendencje staty-
styk wykorzystania przewozowego Odry jeszcze z czasów zabo-
rów jako rzeki narodowej. 

 Drugim palącym zagadnieniem było traktowanie ludności 
nie wysiedlonej, będącej w dniu wybuchu wojny mieszkańca-
mi terytorium Niemiec, deklarującej chęć pozostania na miej-
scu lub nie składającej żadnych deklaracji. Częścią składową 
tego problemu była sytuacja ludności z terenów wcielonych po 
1939 roku do Trzeciej Rzeszy, która zmuszona była do podpi-
sywania tzw. volkslisty. Problem miał swoją historię i dotyczył 
byłego województwa śląskiego oraz Pomorza. Na pozostałych 
terenach volkslista była dobrowolna. W obawie przed wynisz-
czeniem przez okupanta substancji narodowej rząd londyński 
nie sprzeciwiał się podpisywaniu volkslisty. Tak samo postąpił 
ordynariusz śląski bp Stanisław Adamski, wyjaśniający po woj-
nie to stanowisko w swoim liście rozesłanym w czerwcu 1945 
roku do znaczących instytucji i osób mających wpływ na rze-
czywistość tego czasu. Po zakończeniu działań wojennych w in-
nych dzielnicach Polski, posiadających odmienne doświadcze-
nia, wytworzyła się opinia negatywna wobec osób, które pod-
pisały volkslistę. Także coraz większa wrogość narastała wobec 
ludności autochtonicznej na Ziemiach Odzyskanych. Sytuację 
pod względem prawnym trzeba było uporządkować, tym bar-
dziej, że od wczesnych miesięcy 1945 roku działania prawne 
podejmowane były w trybie niemal doraźnym, a władzom lo-
kalnym w praktyce pozostawiono wolną rękę. Sygnalizatorem  

12 Por. Z. Izdebski: Znaczenie rzeki Odry w stosunkach granicznych polsko- 
-niemieckich, „Strażnica Zachodnia” 1946, nr 4-5, s. 139-140; także  
M. Musielak: Polski Związek Zachodni 1944-1950, PWN, Warszawa 
1986, s. 152. 
13 Z. Izdebski: Znaczenie rzeki Odry, op. cit., s. 140.
14 Z. Izdebski: Pięć prawd rzeki Odry, „Strażnica Zachodnia” 1948,  
nr 9-10, s. 337. 
15 Zob. Z. Izdebski: Zagadnienie Odry w perspektywie trzyletniego 
planu gospodarczego oraz konferencji pokojowej, „Strażnica 
Zachodnia” 1947, nr 4, s. 89-95. 

River. Almost all that basin was granted to Poland. Izdebski thus 
concluded that Germany’s interests would not be directed to-
wards the Oder River and he therefore developed the concept 
of granting Poland a 30-km long strip of land alongside the left 
bank of the Oder, all the three estuaries and the islands: Uznam, 
Wolin and Rugia8, as the final settlement. The radicalism of that 
proposal was not entirely approved. 

The other important issue was the treatment of the non-
displaced people, who on the outbreak of the war inhabited 
the German territory and who either declared the will to remain 
where they were or did not submit any declarations. The con-
stituting part of the issue was the situation of the people from 
the territories incorporated into the Third Reich after 1939, who 
were forced to sign the so called volksliste. The problem has its 
history and concerned mainly the former Silesian Province as 
well as Pomerania. For fear of the Polish population being de-
stroyed by the occupying power, the London government did 
not object to people’s signing the volksliste. The Silesian Ordi-
nary Bishop, Stanisław Adamski, adopted the same approach, 
which he explained after the war.9 After the war hostile atti-
tudes towards those who signed the volksliste started to grow. 
Increasing hostility could also be observed towards the native 
population inhabiting the regained territories. The situation ur-
gently needed to be organised from the legal point of view, all 
the more so because from the beginning of 1945 most of the 
legal actions were taken on the ad hoc basis and the local au-
thorities were practically given a free hand. The Polish Western 
Union10 warned about the irregularities and demanded introduc-
ing some legal measures to solve the issue. To this end, it closely 
co-operated with and strongly supported the state authorities. 
Zygmunt Izdebski’s opinions played a crucial role in this mat-
ter. In his publications he discussed both aspects, the plight 
of the native people of the Silesian – Dąbrowa Province being 
the area of his empirical studies. His best-known publication 
was The German People’s List in Upper Silesia (Silesian Institute 
Publications, Katowice – Wrocław 1946), which not only intro-
duced the complicated ethnic situation, but also listed in the 
annex all the Polish and German acts of law which created and 
determined the situation. The point of view presented in the 

8 Also compare M. Matusiak, op.cit., p.152.
9 See S. Adamski: Insight into the development of the ethnic issue in 
the Silesia Province during German occupation, Księgarnia Św Jacka, 
Katowice 1946.
10 See more M. Ujdak: The Polish Western Union towards the ethnic 
issues in 1944-1950, University of Silesia, Katowice, 1988.
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nieprawidłowości, a często inicjatorem porządkowania tej spra-
wy był Polski Związek Zachodni16, ściśle współpracujący i wspie-
rający obowiązującą linią władzy politycznej. Doniosłym był głos 
w tej sprawie Zygmunta Izdebskiego, krytykujący bpa Adamskie-
go za potoczny, a nie naukowy punkt widzenia oraz teorię „ma-
skowania się” Ślązaków w panującym terrorze przewyższającym 
pod pewnymi względami, np. kategorycznego zakazu używania 
języka polskiego, warunki życia w Generalnej Guberni17. 

 W swoich publikacjach Zygmunt Izdebski odnosił się do 
obydwu aspektów problemu, za teren empirycznej obserwacji 
przyjmując losy autochtonicznej ludności województwa śląsko-
-dąbrowskiego. Najbardziej znaną pozycją była Niemiecka lista 
narodowa na Górnym Śląsku (Wydawnictwa Instytutu Śląskiego, 
Katowice-Wrocław 1946), będąca nie tylko wprowadzeniem do 
skomplikowanej sytuacji narodowościowej, ale także przyno-
sząca w aneksie zestawienie wszystkich aktów prawnych, nie-
mieckich i polskich, tę sytuację tworzących i warunkujących. 
Przedstawione tam stanowisko – wielokrotnie prezentowane 
i dyskutowane na forum zebrań Komisji Socjograficznej Insty-
tutu Śląskiego18 – stało się poglądem przyjętym powszechnie 
i poprzedzało oraz przygotowywało ówczesne postępowanie 
rehabilitacyjne. Z naukowego punktu widzenia zaprezentowana 
została nowa konstrukcja pojęcia narodowości, zrywająca z tra-
dycyjnymi kryteriami, jak język, pochodzenie czy oświadczenie 
woli, a wprowadzająca kategorię zachowania się człowieka, 
jako przesądzającego o narodowości, a przynajmniej wskazują-
ca na kierunek, w jakim ono będzie się ujawniać. To ono prze-
sądzało o efektach weryfikacji, przyznawania lub odmawiania 
obywatelstwa, znalazło zastosowanie w praktyce administra-
cyjnej i orzecznictwie sądowym. Określane było metodą opisu 
socjograficznego, co było unikatem w literaturze prawniczej19. 
Opracowania z tym istotnym zagadnieniem związane układają 
się w dorobku Izdebskiego w całą serię: Na progu nowej teorii 
sprawdzianów narodowości („Strażnica Zachodnia” 1946, nr 6,  
s. 197-206), Wstęp do socjografii niemieckiej listy narodowo-
ściowej na Górnym Śląsku („Strażnica Zachodnia” 1946, nr 7/8,  
s. 271-286), Podstawy weryfikacji na Śląsku Opolskim („Zara-
nie Śląskie” 1946, z. 1-2, s. 29-34), Rewizja zasady narodowości 
(„Strażnica Zachodnia” 1946, nr 3, s. 69-77), Podstawy prawne 
wysiedlenia Niemców („Strażnica Zachodnia” 1947, nr 6-8, s. 187-
195), Doświadczenia opolskie – podstawy repolonizacji („Strażnica 
Zachodnia” 1947, nr 9, s. 252-260) czy właśnie testowana Rewizja 
pojęcia narodowości. Doświadczenia opolskie (Wydawnictwo Pol-
skiego Związku Zachodniego, Katowice 1947)20 i wiele drobniej-
szych. Podejmując temat już w końcu 1945 roku, w memoriale 

16 Więcej zob. M. Ujdak: Polski Związek Zachodni wobec problemów 
narodowościowych w latach 1944-1950, Uniwersytet Śląski, Katowice 
1988. 
17 Z.I. (rec.) Stanisław Adamski – biskup katowicki: Pogląd na rozwój 
sprawy narodowościowej w Woj. Śląskim w czasie okupacji niemieckiej, 
Katowice 1946, s. 29, w: „Strażnica Zachodnia” 1946, nr 4-5, s. 190-
192. 
18 24 VII 1945, 19 X 1945, 15 I 1946, 14 II 1946, za: „Zaranie Śląskie” 
1947, z. 1-2, s. 43-44. 
19 Z opinii prof. T. Bigo, Archiwum UKSW, op. cit.; ukazały się także 
recenzje: S. Papée, „Odrodzenie”, 1946, nr 44; W. Szewczyk, „Odra” 
1946, nr 36; „Gość Niedzielny” 1947, nr 6.
20 Pomija się tu publikacje o charakterze nienaukowym, za to o du-
żym ładunku kształtowania nastrojów społecznych, jak np. Krucjata 
krzyżacka (Zarząd Okręgu PZZ, Katowice 1946), w której nawoływał 
do czujności wobec wrogich poczynań niemieckich znajdujących 
oparcie wśród autochtonicznej ludności Opolszczyzny.  

publication became the generally accepted opinion and led to 
the rehabilitation procedure. From the academic point of view, 
a new definition of nationality was formed, which rejected the 
traditional criteria such as the language, origin or declaration of 
will and introduced the category of a person’s behaviour, which 
was to determine their nationality, or at least show how such 
behaviour was expected to be manifested. This criterion deter-
mined the results of the verification i.e. granting or refusing citi-
zenship, and it was applied in administration and jurisdiction. 
It was referred to as a method of sociographic description, and 
was unique in legal literature.11 Other publications connected 
with this important issue were Introduction to the sociography of 
the German People’s List in Upper Silesia (‘Strażnica Zachodnia’, 
1946, No 7/8), The basis for the verification in Opole Silesia (‘Zara-
nie Śląskie’, 1946, vol. 1/2), The Opole experiences – the basis for 
re-polonisation (‘Strażnica Zachodnia’, 1947 No 9) or Revision of 
the concept of nationality. The Opole experiences (PZZ Publishing 
House, Katowice 1947).12 When addressing the issue at the end 
of 1945, in a memorandum to the provincial authorities, he de-
manded that the class criterion should be taken into account in 
the verification process, as “the Polish identity was preserved 
mainly by lower classes of the society”13, whereas those who 
progressed socially usually willingly succumbed to the process 
of germanisation. This argument was, however, soon aban-
doned, as one of the post-war policy guidelines was not allow-
ing the manifestations of the German culture to be treated as 
something superior to the Polish culture. Izdebski himself saw 
his achievements then as the service towards “the implementa-
tion of the national policy of the Government and the Party in 
Silesia”.14 He also became an active member of the Party. He 
joined the Polish Workers’ Party (PPR) in 1947; from 1948 - the 
Polish United Workers’ Party (PZPR), where he was a member of 
the propaganda council and a member of the higher education 
section of the Provincial Committee, a member of the teachers’ 
unit therein and a member of the Municipal Committee of PZPR 
in Katowice. (The Silesian University of Technology Archives, 
op.cit.)

11 According to prof. T.Bigo’s opinion, UKSW Archives, op.cit.
12 The non-academic publications , especially those containing 
a strong emotional load and aiming at shaping the population’s 
mood, such as The Teutonic Crusade (PZZ Regional Management, 
Katowice, 1946) which called for being alert to hostile German 
actions which were supported by the native population of the Opole 
region, and which should be opposed to, were omitted.
13 Quote from M.Ujdak: op.cit., p.54.
14 UKSW archives, self-review of the output, op.cit.
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skierowanym do władz wojewódzkich postulował, by w procesie 
weryfikacyjnym uwzględniać kryteria klasowe21, gdyż „polskość 
zachowała się przede wszystkim w dołach społecznych”22, zaś 
awansujący na ogół chętnie ulegali procesowi germanizacji. Nie-
bawem jednak argumentu zaprzestano, gdyż jedną z preferencji 
polityki powojennej stało się niedopuszczenie do traktowania 
przejawów niemieckiego obszaru kulturowego jako czegoś wyż-
szego niż polskiego. Sam Izdebski swoje dokonania tamtego 
czasu widział jako służbę wobec „realizacji polityki narodowo-
ściowej Rządu i Partii na ziemiach śląskich”23. Został zresztą ak-
tywnym członkiem partii. Wstąpił do PPR w 1947 roku; od 1948 
– w PZPR, gdzie m.in. był członkiem kolegium propagandy oraz 
członkiem sekcji szkół wyższych przy Komitecie Wojewódzkim, 
członkiem zespołu lektorów tamże oraz członkiem Komitetu 
Miejskiego PZPR w Katowicach24. 

W zgodzie z linią programową partii zabierał głos także w oko-
licznościowych sprawach bieżących. Dawał wyraz przekonaniu, 
jak Polski Związek Zachodni realizuje politykę Polskiej Partii Ro-
botniczej25, w szeregi której dopiero co wstąpił. Apelował, że mie-
siąc lipiec przynosi dwie rocznice26, szczególnie istotne dla instalo-
wanej rzeczywistości politycznej: Grunwald jako symbol zwycię-
skiej konfrontacji z agresją niemiecką oraz ogłoszenie Manifestu 
PKWN, tworzącego podwaliny panującego ustroju. Uzasadniał za-
mianę imion i nazwisk na polsko brzmiące27. Stał się szermierzem 
publicystycznym nowego ustroju politycznego.  

W śląskich uczelniach
1 lipca 1948 roku zmarł dojeżdżający z Krakowa b. prof. Po-

litechniki Lwowskiej dr Antoni Wereszczyński, kierujący w Poli-
technice Śląskiej Katedrą Nauk Prawniczych. Na wakujące miej-
sce powołany został dr Zygmunt Izdebski, początkowo na sta-
nowisko zastępcy profesora, od roku 1949/1950 jako profesor 
kontraktowy, z obowiązkiem wykładu „Podstaw ustrojowych 
Polski współczesnej” na wszystkich wydziałach oraz „Prawa bu-
dowlanego” na Wydziale Inżynieryjno-Budowlanym28.

Gdy zatrudnienie na Politechnice wydawało się ustabi-
lizowane, w jesieni 1949 roku miało miejsce inne znaczące 
wydarzenie. Wskutek nie do końca wyjaśnionych powodów 
i wymuszonej dymisji, z katowickiej uczelni – wtedy już Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Administracji Powszechnej – odszedł 
rektor Józef Lisak. Funkcja ta powierzona została Zygmunto-
wi Izdebskiemu. Wprawdzie nie do końca było mu to na rękę, 
gdyż spokojną pracę w Gliwicach musiał odtąd traktować jako 
drugoetatową, ale z dniem 17 listopada 1949 roku został rekto-
rem upaństwowionej już uczelni katowickiej29. Za swoją misję  

21 Z.I.: Weryfikacja ludności na Śląsku Opolskim, „Strażnica Zachodnia” 
1946, nr 1-2, s. 45. 
22 Cyt. za: M. Ujdak: Polski Związek Zachodni…, op. cit., s. 54. 
23 Archiwum UKSW, autorecenzja dorobku, op. cit. 
24 Archiwum Politechniki Śląskiej, op. cit. 
25 Z. Izdebski: Polski Związek Zachodni wobec uchwał sierpniowego 
plenum KC PPR, „Strażnica Zachodnia” 1948, nr 9-10, s. 362-365.
26 Z. Izdebski: Dwie rocznice, „Strażnica Zachodnia” 1947, nr 6-8,  
s. 161-165. 
27 Z. I.: W sprawie zmiany imion i nazwisk, „Strażnica Zachodnia” 1947, 
nr 10-12, s. 327-329. 
28 Archiwum Politechniki Śląskiej, op. cit. 
29 Archiwum UE w Katowicach, op. cit.; podczas ceremonii objęcia 
stanowiska miał ogłosić: „obejmuję to stanowisko z woli Polskiej 
Partii Robotniczej, by służyć jej i szkole” (M.St. Korowicz: W Polsce 
pod sowieckim jarzmem, Veritas, Londyn 1955, s. 96). 

In Silesian Universities
On 1 July 1948 a former professor of the Lvov Polytechnic,  

Dr Antoni Wereszczyński, who commuted from Cracow and 
headed the Department of Law Studies at the Silesian Univer-
sity of Technology, died. Dr Zygmunt Izdebski was appointed 
to fill the vacancy, initially as a deputy, and from 1949/50 as 
a term professor, obliged to deliver lectures on ‘Fundamentals 
of the contemporary Polish political system’ at all Faculties and 
‘The Construction Law’ at the Engineering and Construction 
Faculty.15 

When his job at the Silesian University of Technology seemed 
stable, in the autumn of 1949 another significant event took 
place. For vague reasons Józef Lisak was forced to stand down 
from the Rector’s position at The State College of Public Admin-
istration, and Zygmunt Izdebski was appointed to the post. He 
was not particularly pleased with the appointment as the com-
fortable position he had held in Gliwice had to become his sec-
ond job since then. When he officially became the Rector on 17 
November, 1949, the school had already been nationalised16. His 
personal mission was to incorporate the socialist ideology into 
the teaching process, and he managed to do so effectively, espe-
cially after the school had been renamed to The Higher School of 
Economics at the beginning of the academic year 1950/1951.
Many people emphasised that he had changed the reactionary 
profile of the school to the Soviet-modelled one, giving up the 
implementation of the general-industrial programme 17 charac-
teristic of WSNSG. He dismissed some renowned professors, 
among whom were lawyers: Andrzej Mycielski and Iwo Jawor-
ski, an economist, Edward Rose, and many others18, who all lost 
their job due to their allegedly wrong ideological attitude. He 
directly supervised the whole pedagogical process in the spirit 
of politically correct ideology. His lectures stood out as deeply 
politicised. During his term in office a project to build a student 
campus in Ligota was designed and the first student hostel was 
completed. Additionally, a bank loan to build the next one was 
granted. During his term in office, Comrade Rector enjoyed trust 
and confidence among provincial administrative officials. He 
was also a member of the Provincial National Council, but in the 
academic environment the situation was dangerously nearing 
a critical point, mainly because of the steps taken to regulate ex-
tra components of academic faculty remuneration. Consequent-
ly, he began his search for a new job, and he managed to find 
one relatively soon. On 1 September 1 1952 he took up a post 
of the Rector at the Łódź School of Economics. His contract of 
employment at the Silesian University of Technology was also 
terminated and, as a result , its Department of Legal Sciences 
was closed in 1952/1953.

( to be continued )

15 Ibid.
16 The archives of the UE in Katowice, op.cit.: during the appointment 
ceremony he was to say: “I am taking up the position of the will of 
the Polish United Workers’ Party (PZPR) in order to serve the party 
and the school” (M. Koronowicz: In Poland under the Soviet regime, 
Veritas, London 1955, p.96)
17 The archives of the UE in Katowice, op.cit.
18 Among others mentioned by Marek St. Koroniewicz are; Dr S. 
(Stanisław Schaetzel) lecturing economic law, Dean of the Faculty 
of Industrial Organisation in 1948-1950; Dr K. (Stefan Kałuski), 
philosopher, Rector of The State School of Pedagogy in Warsaw since 
1951; Prof. Z. (Józef Zawadzki) transferred to SGPiS (In Poland... ,op.
cit., p. 270). M. St. Koroniewicz was very critical in his description of 
the Rector’s profile.
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Na historyku ciąży obowiązek misji, 
jest kustoszem pamięci narodowej 
i jeżeli nawet wszyscy zapomną 
o powinnościach Polaka, jemu tego 
nie wolno uczynić. Tym bardziej że 
ma on także nadzwyczajne przywi-
leje. Pięknie na ten temat wypowie-
dział się ulubieniec czytelników na 
całym świecie, Aleksander Dumas: 
„Do godności historyka, tego »króla 
przeszłości«, przywiązane są przeróż-
ne przywileje. Najwspanialszym jest 
ten, że przebiegając swoje państwo, 
potrzebuje dotknąć tylko piórem ruin 
i trupów, aby odbudować pałace 
i wskrzesić ludzi. Na jego głos, jak na 
głos Boga, rozproszone kości odnaj-
dują się między sobą, żywe ciało je 
pokrywa, świetne stroje je ubierają 
i na tej olbrzymiej dolinie Jozafata, 
na którą trzy tysiące wieków prowa-
dziło swoje dzieci, wybierać on może, 
według swego kaprysu, wołać po 
imieniu tych, którym życie przywró-
cić pragnie, a wezwani natychmiast 
podniosą swymi głowami grobowe 
kamienie, rozwiną swoje całuny i od-
powiedzą jak Łazarz Chrystusowi: 
»Oto jestem, Panie, czego chcesz ode 
mnie?«”.  

The 150th 
anniversary of the 
Uprising of 1863-1864

W 150. rocznicę 
powstania 
1863-1864

przyjął zaprowadzenie nauczania w ideologii socjalistycznej, co 
skutecznie czynił zwłaszcza z chwilą przemianowania uczelni 
na Wyższą Szkołę Ekonomiczną z początkiem roku szkolnego 
1950/1951. 

W szczególności podkreśla się, że zmienił oblicze uczelni 
ze „zdecydowanie reakcyjnego” na wzór radziecki, rezygnując 
zwłaszcza z realizacji charakterystycznego dla WSNSG progra-
mu ogólnoprzemysłowego30. Pozbył się profesorów o dużej ran-
dze naukowej, jak prawników Andrzeja Mycielskiego, Iwo Jawor-
skiego czy ekonomisty Edwarda Rosego i innych31, ze względu 
na ich rzekomo niewłaściwą postawę światopoglądową. Spra-
wował bezpośredni nadzór nad całością procesu pedagogiczne-
go w duchu poprawnej ideologii. Jego wykłady wyróżniały się 
głębokim upolitycznieniem. W trosce o rozwój warunków ma-
terialnych za jego kadencji opracowano projekt budowy szkoły-
-miasteczka akademickiego w Ligocie i oddany został pierwszy 
z budowanych domów studenta, a na kolejny uzyskano kredyt. 
Towarzysz rektor cieszył się zaufaniem wojewódzkich instancji 
administracyjnych, był członkiem Wojewódzkiej Rady Narodo-
wej, ale w uczelnianej społeczności atmosfera stawała się bar-
dzo napięta – ze względu m.in. na podjętą akcję nowej regulacji 
dodatkowych składników wynagrodzeń kadry wykładowców. 
Masa krytyczna wytrzymałości środowiska została przekro-
czona. W efekcie rozpoczął sondowanie możliwości znalezienia 
nowego miejsca pracy, co zresztą stosunkowo szybko nastąpi-
ło. Z dniem 1 września 1952 roku objął analogiczne stanowisko 
w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Łodzi. W wyniku rozwiązania 
umowy o pracę także w Politechnice, Katedra Nauk Prawniczych 
od roku 1952/1953 przestała tam istnieć. 
(dokończenie nastąpi)

30 Archiwum UE w Katowicach, op. cit. 
31 Wśród tych innych Marek St. Korowicz wymienia: dr S. (Stanisław 
Schaetzel) wykładający prawo gospodarcze, dziekan Wydziału 
Organizacji Przemysłowej w latach 1948-1950; dr K. (Stefan Kałuski), 
filozof, który od 1951 roku został rektorem Państwowej Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Warszawie; prof. Z. (Józef Zawadzki) 
przeniesiony do SGPiS (Idem: W Polsce…, op. cit., s. 270), w ostrych 
słowach kreśląc sylwetkę ówczesnego rektora. 
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Książką „Powstańcy styczniowi »Grekami 
Europy«”1 wskrzeszam i przywołuję du-
chy wszystkich tych, którzy nie opuścili 
w potrzebie swojej Matki: Sienkiewiczów, 
Orzeszków, Głowackich, Piłsudskich, Na-
rutowiczów, Paderewskich, wszystkich 
bezimiennych bohaterów bitew 1863 
i 1864 roku, cienie młodych mężczyzn 
i kobiet, tych, którzy padli ofiarą krwa-
wych represji i okrucieństwa zapamięta-
łych wrogów Ojczyzny. 
Warto postawić pytanie, co znajdziemy 
w przekazach źródłowych o zamierz-
chłych wydarzeniach sprzed 150 lat? 
Okazuje się, iż nie tylko zwierciadło 
przeszłości, upiory zmartwychwstałych 
konfliktów, bilans podziałów i niewoli 
oraz cele polityki antypolskiej nakreślone 
przez zaborcę. Ponadto obraz patrio-
tyzmu i bezgranicznego poświęcenia, 
jakiego trudno byłoby doszukiwać się 
w czasach nam współczesnych. Z drugiej 
strony zaś panoramę, na której uwiecz-
niono terroryzm sąsiedniego państwa 
narzucającego siłą obcą kulturę i dążące-
go do unicestwienia słabszego. Jednak  
między innymi dzięki szczegółowym re-
lacjom prasowym pamięć o bohaterskiej 

1 Z. Janeczek: Powstańcy styczniowi „Grekami 
Europy”. Terror i przemoc w relacjach śląskiej 
prasy z polskiego powstania 1863 roku, 
Wydawnictwo UE, Katowice 2013. 

W 150. rocznicę 
powstania 
1863-1864

 A historian’s obligation is to have 
a sense of mission as he is a custo-
dian of a nation’s memory, and even 
if everybody else forgets what being 
Polish involves, he must be the one 
who will not. Apart from his obli-
gations, a historian also has some 
extraordinary privileges that were 
beautifully described by Aleksander 
Dumas:
‘Being a historian, that <king of the 
past> involves numerous privileges. 
The greatest of them is that  he only 
needs to touch the ruins and corpses 
with his pen to rebuild palaces and 
bring people back to life. When he 
speaks, just like when God speaks, 
all scattered bones come together, 
the flesh grows on them, bodies are 
covered with beautiful costumes, 
and upon that vast valley of Josa-
phat, to which the generations of 
three thousand centuries led their 
children, he can choose as he wishes, 
call by name those whose lives he 
wants to restore, and those who are 
summoned will lift the gravestones 
with their heads, unfold their shro-
uds, and answer just like Lasarus 
answered Christ: ‘Here I am, Lord! 
What do you want from me?’.

A. Grottger, „Po odejściu wroga”, z cyklu Polonia 1863 / „After the enemy had left”, 
from the series „Polonia” 1863

With the book “January Insurgents – the 
Greeks of Europe”1, I revive and summon 
the spirits of those who did not aban-
don their Mother in need: those named 
Sienkiewicz, Orzeszek, Głowacki, Piłsudski, 
Narutowicz, Paderewski, as well as all 
the other nameless heroes who fought in 
battles of 1863 and 1864, the shadows 
of young men and women who fell victim 
to bloody repressions and cruelty of the 
vehement enemies of their Motherland.
A question arises: what can we find in 
original historical sources about the past 
events that took place 150 years ago? It 
turns out that they are not a mere reflec-
tion of the past, phantoms of revived con-
flicts, consequences of various divisions 
and captivity, or aims of anti-Polish policy 
outlined by occupants. They also provide 
examples of patriotism and unsurpassed 
devotion, values that would be so hard 
to find in modern times. On the other 
hand, they serve as permanent record of 
terrorist activities of the neighbouring 
states enforcing their culture and striving 
to annihilate the weaker. However, owing 
to detailed press reports, the memory of 
numerous heroic self-sacrifices of young 

1 Z. Janeczek: ‘January Insurgents – the Greeks 
of Europe’. Terror and violence in the Silesian 
press reports of the Polish Uprising of 1863. UE 
Katowice, 2013.

Zdzisław
 Janeczek
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ofierze młodych Polaków przetrwała. Po-
wstańcy 1863 roku byli wzorem dla mło-
dzieży garnącej się do Legionów Polskich 
Józefa Piłsudskiego i dla Górnoślązaków 
idących do trzech powstań śląskich 
w latach 1919-1920-1921. Duch historii, 
jak pisał Eugeniusz Kwiatkowski, spo-
wodował, że Polska jeszcze raz w 1920 
roku zerwała się do wojny ,,(...) z Rosją, 
kontynuującą politykę podziałów i nie-
woli, politykę porozumienia z Prusami na 
jej zgubę, Rosją Suworowa i Paskiewicza, 
Hurki, Apuchtina, Eulogiusza i Puryszkie-
wicza, W. Ks. Michała i hr. Bobrińskiego”. 
Celem tej wojny jak w 1863 roku była 
niepodległość. 
Powstańcy styczniowi ,,Grekami Europy” 
– to określenie nawiązujące do praso-
wych porównań bohaterstwa powstań-
ców 1863 roku do patriotyzmu, męstwa 
i poświęcenia obrońców greckiego 
miasta Missolungi, w którego obronie 
brał udział lord George Gordon Byron – 
legenda romantyzmu. Redagowany przez 
A. Hercena „Kołokoł” polskie aspiracje 
niepodległościowe także wiązał z walką 
o wolność, jaką w dramatycznych okolicz-
nościach toczyli Grecy. W numerze pisma 
z 1 grudnia 1862 roku, potępiając brankę, 
jako wzór postawiono Polakom determi-
nację Greków, którzy broniąc Missolungi 
stali się przykładem heroizmu. Jakkol-
wiek z militarnego punktu widzenia była 
to straszliwa klęska, oblężenie i zdobycie 
miasta przez Turków, rzeź obrońców 
okazały się znakomitym orężem propa-
gandowym dla greckiej sprawy, a Turcy 
osmańscy zapłacili wysoką cenę za to, 
jak potraktowali Missolungi. Docierają-
ce do Europy Zachodniej wstrząsające 
doniesienia prasy wywołały rosnącą 
falę współczucia i sympatii dla Greków, 
czego najsłynniejszym przykładem jest 
obraz Eugène Delacroix pt. ,,Grecja na 
ruinach Missolungi” (1827). Oblężenie 
miasta zainspirowało także Gioachino 
Rossiniego do napisania opery ,,Le siège 
de Corinthe”.
Te dowody publicznej sympatii dla spra-
wy greckiej miały wielkie znaczenie 
i zaowocowały decyzją Wielkiej Brytanii, 
Francji i Rosji o podjęciu wspólnej inter-
wencji zbrojnej, co doprowadziło wkrótce 
do bitwy pod Navarino i uzyskania przez 
Grecję niepodległości – czego rezultatem 
było między innymi i to, że po czterech 
latach Missolungi ponownie znalazło się 
w greckich rękach. Polacy utożsamiali się 

z tą legendą. Porównania prasowe po-
wstańców do mieszkańców Missolungi, 
a Rosjan do barbarzyńskich Turków miało 
znaczenie moralne i propagandowe. Pola-
cy także liczyli na interwencję zbrojną na 
rzecz powstania 1863 roku. Nieprzypad-
kowo wspierającay ich Węgrzy i miesz-
kańcy okręgu weneckiego snuli plany 
przerzutu ludzi i broni do Grecji, a Repu-
blika Grecka zajęła istotne miejsce w pla-
nach Giuseppe Mazziniego. Niestety, 
w swych rachubach „żołnierze wolności” 
nie zawiedli się tylko na sympatyzujących 
z ruchem niepodległościowym artystach 
i intelektualistach oraz byłych towarzy-
szach broni, którzy w małych oddziałach 
razem z weteranami żelaznej kompanii 
spod Marsali zaczęli przekradać się przez 
granicę, podając w paszportach jako cel 
podróży interesy handlowe lub poszuki-
wanie wrażeń estetycznych. 
Jakże proroczo brzmiała myśl opublikowa-
na na łamach „Niepodległości” w nume-
rze 1 z 14 lipca 1863 roku: „Wiek nasz nie 
jest pochopnym do uznawania świętości 
zasad, dopóki ich nie popiera siła”. Tym-
czasem w kwestii interwencji z zewnątrz 
bezwzględności pruskiej i rosyjskiej 
przeciwstawiano dyskurs na temat ety-
ki i narodowości. Wprawdzie recepcja 
kwestii polskiej przez polityków była 
inna w Wiedniu, Paryżu, Londynie aniżeli 
w Petersburgu i Berlinie, to jednak osta-
tecznie zaakceptowali oni w całości roz-
wiązanie sprawy polskiej przyjęte przez 
kongres wiedeński. Nie widzieli dla Polski 
przyszłości. Była ona już tylko nazwą, za 
którą kryła się przeszłość historyczna. Tak 
więc heroizm i poświęcenie nie znalazły 
wśród europejskich polityków takiego 
odzewu, na jaki liczyli Polacy. Daremnie 
Ludwik Mierosławski, przyszły dyktator 
powstania, zachęcał do naśladowania 
Spartan i ich wodza Leonidasa, „co to 
zginął pod Termopilami, na czele trzystu 
młodzieńców”. Napoleon III, podobnie jak 
Ludwik Filip w 1831 roku, wbrew oczeki-
waniom Polaków prowadził zbyt uległą 
politykę wobec Petersburga. Z kolei 
chociaż politycy austriaccy byli zadowo-
leni, iż powstanie 1863 roku odciągnęło 
uwagę Aleksandra II od Bałkanów, to 
jednak trudno było liczyć na ich wsparcie. 
Kazimierz Olszański w rozdziale IX pracy 
o stanowisku prasy galicyjskiej wobec 
powstania styczniowego, zatytułowanym 
„Prasa a represje austriackie w drugiej 
fazie powstania” nakreślił stan faktyczny. 

Poles has survived. The insurgents of 
1863 served as a model both for Polish 
youth eager to join Polish Legions under 
Józef Piłsudski command and for Poles 
and Polish Silesians of Upper Silesia who 
participated in the three Silesian Uprisings 
in the years 1919-1920-1921. It was the 
spirit of history, Eugeniusz Kwiatkowski 
once wrote, that made Poland go to war 
once more in 1920 “[ … ] against Russia 
which pursued the policy of division and 
captivity, the unfortunate policy of alli-
ance with Prussia, the Russia of Suworow 
and Paskiewicz, the Russia of Hurka, 
Apuchtin, Eulogiusz and Puryszkiewicz, 
the Russia of Grand Duke Mikhail and that 
of Count Bobrinsky”. The aim of the war, 
like in 1863, was independence.
Calling the January insurgents ‘the Greeks 
of Europe’ draws on press comparisons 
between the heroism of those who 
rose against the enemy in 1863 and the 
patriotism, courage and self-sacrifice of 
the defenders of a Greek town called Mis-
solonghi, among whom was a legendary 
romantic poet, Lord George Gorgon Byron. 
Similarly, “Kolokol” (Eng. “The Bell”), a pe-
riodical published by Alexander Herzen, 
associated Polish aspirations for independ-
ence with the dramatic war for freedom 
that Greeks once fought. In its issue pub-
lished on 1 December 1862, impressment 
into the tsarist army was condemned, and 
the Greeks’ determination in their heroic 
fight to defend Missolonghi was pre-
sented to Poles as an example to follow. 
Although the defence of Missolonghi was 
a tremendous defeat from the military 
point of view, its siege and conquest by 
Turks, followed by the slaughter of its 
defenders, have turned out to be a perfect 
propaganda weapon for the Greek cause, 
and the Osman Turks paid a high price for 
the way they had treated the defenders of 
Missolonghi. Shocking press reports that 
had reached Western Europe resulted in 
a growing wave of sympathy and compas-
sion for the Greeks, the most famous 
example of which is Eugene Delacroix’s 
painting, entitled ‘Greece on the ruins of 
Missolonghi’ (1827). The siege of the town 
had also inspired Gioachino Rossini who 
wrote an opera “Le siege de Corinthe” 
(“The Siege of Corinth”).
This evidence of public support for the 
Greek cause was of great significance, 
and it contributed to a decision by Great 
Britain, France and Russia to undertake 
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29 lutego 1864 roku Austriacy ogłosili 
stan oblężenia w Galicji. 
Sytuacja powtórzyła się w 1944 roku, gdy 
w Warszawie 1 sierpnia wybuchło kolejne 
powstanie. Stolica walczyła w osamot-
nieniu 63 dni, oglądając wyczekujących 
Rosjan po drugiej stronie Wisły na Pradze. 
Równocześnie wybuchło powstanie w Pa-
ryżu, który dzięki pomocy koalicjantów po 
trzech dniach walk był wolnym miastem. 
Premier sprzymierzonej Anglii W. Chur-
chill i tym razem sprawił, iż rzeczywistej 
pomocy udzielono Grecji, a nie pierwsze-
mu sojusznikowi, to jest Polsce.
Powstanie styczniowe wpłynęło na ko-
lejne pokolenia. Twórcy niepodległego 
państwa polskiego w większości byli 
synami uczestników zrywu 1863 roku. 
Zaczynając od Naczelnika Józefa Piłsud-
skiego, poprzez I Prezydenta RP Gabriela 
Narutowicza, kończąc na premierze 
Ignacym Paderewskim, to była legity-
macja tamtych polityków do rządu dusz 
i świadczyła o jakości etyczno-moralnej 
ówczesnych elit politycznych. Dla nich hi-
storia była niezmiernie ważnym elemen-
tem życia społecznego i narodowego. 
Poza tym okres wielkich powstań naro-
dowych to epoka o szczególnym znacze-
niu w dziejach Rzeczypospolitej, narodu 
i społeczeństwa polskiego, które walczy-
ło o swoje miejsce w Europie. Odegrała 
ona istotną rolę w ocaleniu tożsamości 
narodowej. Pamięć o ofierze krwi i zry-
wie, w którym brali udział przedstawi-
ciele trzech zaborów, zobowiązywała do 
kultywowania idei nieśmiertelnej Rze-
czypospolitej przeciwstawianej zasadzie 
trójlojalizmu, który z różnym skutkiem 
i natężeniem przyjmował się na obsza-
rze Galicji, Wielkiego Księstwa Poznań-
skiego i Królestwa Polskiego oraz tzw. 
Ziem Zabranych. Powstanie 1863 roku 
odegrało także pewną rolę w budzeniu 
świadomości narodowej na Śląsku, War-
mii i Mazurach oraz wśród innych uci-
skanych narodów, m.in. Czechów i Sło-
wian południowych. W walce tej wzięli 
udział Białorusini, Litwini i Ukraińcy 
oraz Rosjanie. Rok 1863 miał znaczenie 
dla rozwoju postępowych i demokra-
tycznych prądów w Europie. Ochotnicy 
z Francji, Włoch i Węgier przekraczali 
granice zaborów, by wesprzeć orężnie 
walczących. Przychylne stanowisko zaję-
ła I Międzynarodówka i znani przywódcy 
ruchów wolnościowych, jak Giuseppe 
Garibaldi, Lajos Kossuth i Aleksander 

Współczesny 
męczennik, rzeźba 
poświęcona bohate-
rom 1863 roku, 
dłuta Frederica 
Auguste’a Barthol-
diego, autora Statuy 
Wolności USA / 
The sculpture of the 
Modern Martyr by 
Frederic Auguste 
Bartholody, the de-
signer of the Statue 
of Liberty, dedicated 
to heroes of the year 
1863

a joint military intervention, which soon 
led to the Battle of Navarino. The battle 
ended in a defeat of the Turks, and Greece 
finally won its independence. Four years 
later the town of Missolonghi was back in 
Greek hands. Poles identified themselves 
with that legend. Comparing Polish in-
surgents to the people of Missolunghi on 
the one hand, and Russians to barbarian 
Turks, on the other, was of great impor-
tance both from the moral and from the 
propaganda point of view! Poles had also 
counted on the military intervention dur-
ing the Uprising of 1863.
So it was not a coincidence that Hungar-
ians and inhabitants of the Venice region, 
who had formerly supported Poles, 
made plans to redeploy both people 
and weapons to Greece, and the Greek 
Republic played an important role in G. 
Mazzini’s plans. Unfortunately, in reality 
the “soldiers of freedom” could only count 
on their former brothers-in-arms and also 
on artists and intellectuals fascinated by 
independence movements. They started 
sneaking across the border in small units 
giving business and aesthetic reasons as 
the purpose of their trips. How prophetic 
was the statement published in the first 
issue of “The Independence” (dated 14 
July, 1863): “Our times will not honour 
any rules as inviolable until those rules 
are applied by force . At the same time, 
as far as the question of outer inter-
vention was concerned, Prussian and 
Russian ruthlessness and brutality were 
contrasted with a discourse on ethics and 
nationality. Although the understanding 
of the Polish issue by politicians in Vienna, 
Paris or London differed greatly from 
that in Petersburg or Berlin, they have all 
finally accepted in full the solutions to 

the Polish issue as set by the Congress of 
Vienna, because they believed Poland had 
no future. From then on, Poland was per-
ceived only as a name with historical past. 
So Polish heroism and self-sacrifice did 
not produce the kind of response among 
European politicians that Poles had been 
hoping for. Ludwik Mierosławski, the 
future dictator of the January Uprising of 
1863, encouraged them, unfortunately to 
no avail, to follow an example of Spartans 
and their commander, Leonidas, “the one 
who was killed at the Battle of Thermopy-
lae, leading 300 young men”. Napoleon III, 
just like Louis Philip in 1831, didn’t come 
up to Polish expectations either, as Poles 
believed his policy towards Petersburg 
was not strict enough. 
Austrian politicians appreciated the fact 
that the Uprising of 1863 kept Alexander 
II off the Balkans. Still, it was difficult 
to count on their support. Kazimierz 
Olszański, in Chapter IX of his book on the 
attitude of the Galician press towards the 
January Uprising, entitled “The Press and 
Austrian Repressions in the Second Phase 
of the January Uprising”, outlined the real 
state of affairs. On 29 February, 1864 Aus-
trians declared a State of Siege in Galicia.  
The situation repeated in 1944, when on  
1 August another uprising broke out in 
Warsaw. The capital fought for 63 days 
alone, while Russians stood waiting in the 
Praga suburb on the other bank of the Vis-
tula river. The Warsaw Uprising coincided 
with an uprising in Paris which, thanks to 
the help of allied forces, lasted only three 
days, and after that Paris was a free city 
again. One more time W. Churchill, the 
Prime Minister of allied England chose to 
offer tangible support to Greece, and not 
to Poland, its primary ally.  
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Hercen. W powstaniu styczniowym 
wzięły udział wszystkie klasy i warstwy 
społeczne. Doświadczenia organizacyjne 
powstania 1863 roku były wykorzystane 
w działalności Polskiej Partii Socjali-
stycznej i podczas rewolucji 1905 roku, 
o czym wielokrotnie wspominał Józef 
Piłsudski, a także później w okresie 
niemiecko-sowieckiej okupacji (gdy 
budowano państwo podziemne, a kon-
spiracyjna nazwa PPS-u nawiązywała do 
dewizy Rządu Narodowego: „Wolność 
– Równość – Niepodległość”) i w stanie 
wojennym. 
Można także wygłosić opinię, iż powsta-
nie styczniowe wywarło pewien wpływ 
na kształt granic II Rzeczypospolitej. 
Zryw niepodległościowy 1863 roku był 
w sferze zainteresowań prezydenta USA 
Thomasa Woodrowa Wilsona, autora 14 
punków określających kształt polityczny 
Europy po kapitulacji państw centralnych. 
Punkt 13. poświęcony był niepodległej 
Polsce. Amerykański prezydent, aby wy-
robić sobie pogląd na temat wschodnich 
granic odradzającej się Rzeczypospoli-
tej, poprosił o mapę ilustrującą zasięg 
działań militarnych w latach 1863-1864 
i wskazującą miejscowości, skąd pocho-
dzili powstańcy. Informacje te potrzebne 
były T.W. Wilsonowi do określenia za-
sięgu terytorialnego polskiego „ducha 
patriotyzmu”. Mapę taką wykonał dla 
Romana Dmowskiego hrabia Władysław 
Zamoyski. Delegat Polski na konferen-
cję paryską w 1919 roku i sygnatariusz 
traktatu pokojowego w Wersalu zawiózł 
mapę W. Zamoyskiego prezydentowi USA 
jeszcze w 1918 roku. Dokument ten wy-
warł poważny wpływ na stanowisko de-
legacji amerykańskiej wysłanej na konfe-
rencję paryską. Jest to jeden z dowodów, 
iż poświęcenie i ofiara 1863 roku nie były 
wyłącznie tragiczną pomyłką. 
Dlaczego warto wracać do przeszłości? 
A chociażby po to, by poznać znaczenie 
ważnych dla nas wydarzeń z przeszłości. 
Mogą tam znaleźć wskazówki dla siebie 
współcześnie rządzący krajem. A ci, któ-
rzy nie wierzą w Boga, może przypomną 
sobie, że w ostateczności odpowiedzą za 
swe czyny przed historią. Józef Piłsudski, 
zafascynowany powstaniem stycznio-
wym, w odczycie „Rok 1863” określił, 
na czym polegało jego znaczenie: „Rok 
1863 dał wielkość nieznaną, wielkość co 
do której i teraz świat wątpi, gdy mówi 
o nas, wielkość zaprzeczającą wszystkie-

mu temu, co my o sobie mówimy, wiel-
kość cudu pracy, ogromu pracy zbiorowej, 
siły zbiorowej wysiłków woli, siły moral-
nej (...) ludzi, którzy w wielkiej godzinie, 
gdy palec Boży ziemi dotknął, rosną w ol-
brzymy olbrzymiej pracy moralnej. 

Gdy warstwy ziemi otwartej przeliczę
I widzę kości, co jako sztandary

Wojsk zatraconych pod górnymi grzbiety
Leżą – i świadczą o Bogu, szkielety – 
Wiedz, że nie jest On tylko robaków
Bogiem i tego stworzenia, co pełza.

I gdy raz jeszcze rzucam pytanie: wielko-
ści, gdzie twoje imię? – znajduję odpo-
wiedź: wielkość naszego narodu w wiel-
kiej epoce 1863 roku istniała, a polegała 
ona na jedynym może w dziejach naszych 
rządzie, który, nieznany z imienia, był tak 
szanowany i tak słuchany, że zazdrość 
wzbudzać może we wszystkich krajach 
i u wszystkich narodów”.

The January Uprising has had a tremen-
dous influence on future generations. 
Founders of an independent Polish State 
were often sons of those fighting in the 
1863 uprising. Among them were: Józef 
Piłsudski, the Chief of State, Gabriel 
Narutowicz, the first President of Poland, 
and Ignacy Paderewski, the Prime Minister. 
That fact alone strengthened those politi-
cians’ legitimacy to rule people’s souls 
and guaranteed moral and ethical quality 
of political elites in those times. For them 
history was an extremely important ele-
ment of national and social life. 
Besides, the period of great national upris-
ings is the time of particular significance 
in the history of Poland, its entire nation 
and people who fought to safeguard 
Poland’s place in Europe. That time has 
played an important role in preserving 
Polish national identity. Remembrance of 
the bloodshed and rebellion against the 
invaders, in which representatives of the 
three occupied territories took part, has 
obliged Poles to cultivate the idea of the 
immortal Polish State. This idea stayed 
in contrast with the tri-loyalty principle, 
which was applied more or less success-
fully in Galicia, Grand Duchy of Posen, 
the Kingdom of Poland, and the-so-called 
“Taken Territories”. The Uprising of 1863 

had also played a certain role in raising 
national awareness in Silesia, Warmia and 
Mazuria, as well as among inhabitants of 
other oppressed nations, such as Czechs 
and Southern Slavs. Among the insurgents 
of 1863 were people from Belarus, Lithua-
nia, Ukraine, and even Russia. The year 
1863 had contributed to the development 
of progressive and democratic movements 
throughout Europe. Volunteers from 
France, Italy and Hungary were crossing 
the borders of the three partitions to give 
military support to the fighters. Moreover, 
a favourable position was adopted by the 
First International as well as by famous 
leaders of various liberation movements. 
The names included: Giuseppe Garibaldi, 
Lajos Kossuth and Alexander Herzen.
There were representatives of all social 
groups and classes in the January Upris-
ing. Its organisational experience was 
later used in activities of the Polish Social-
ist Party [PPS] and during the revolution 
of 1905, the fact that Józef Piłsudski 
often referred to. The experience proved 
valuable also in times of German-Soviet 
occupation (when the Polish Underground 
State was formed, and the conspirational 
name of the Polish Socialist Party [PPS] 
made references to the motto of the 
Polish National Government: “Freedom-
Equality-Independence”) and even during 
the martial law. 
One can also express an opinion that the 
January Uprising had influenced the shape 
of the Second Republic of Poland. The 
fight for independence of 1863 aroused 
interest of the US president, Thomas 
Woodrow Wilson, who laid out “Fourteen 
Points” specifying the political shape of 
Europe following the surrender of the 
central states. Point no. 13 was in full 
dedicated to newly independent Poland. 
The American President wanted to have 
his own view on the subject of Poland’s 
eastern borders, so he asked for a map 
which would illustrate the range of mili-
tary activities in 1863-1864, and on which 
towns that Polish insurgents came from 
would be marked. T.W. Wilson needed 
this information in order to specify the 
territorial range of the Polish “patriotic 
spirit”. Such a map was made for Roman 
Dmowski by Count Władysław Zamoyski, 
and it was delivered to the US President 
in 1918 by a Polish delegate to the Paris 
Conference in 1919 and a signatory of the 
Peace Treaty of Versailles. This document 



Prace naukowe / Monographs:

Burgiel Aleksandra: Społeczne zjawiska w zachowaniach 
polskich konsumentów. Oddziaływania społeczne, naśladownictwo, 
ostentacja i snobizm.
Czyż-Gwiazda Ewa: Controlling procesów w koncepcji łańcucha 
tworzenia wartości.
Dominiak Cezary: Wielokryterialne wspomaganie podejmowania 
decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie.
Dyduch Wojciech: Twórcza strategia organizacji.
Dziembała Małgorzata: Spójność ekonomiczno-społeczna 
i konkurencyjność regionów w polityce Unii Europejskiej.
Ganczarek-Gamrot Alicja: Metody stochastyczne w badaniach 
porównawczych wybranych rynków energii elektrycznej.
Grabowska Aleksandra: Władze samorządowe jako podmiot 
kształtujący gospodarkę turystyczną w regionie.
Harasim Janina: Współczesny rynek płatności detalicznych – 
specyfika, regulacje, innowacje.
Ingram Tomasz i Kraśnicka Teresa (red.): Innowacyjność 
przedsiębiorstw – koncepcje, uwarunkowania i pomiar.
Kolny Beata: Rynek usług zagospodarowujących czas wolny – 
diagnoza i perspektywy rozwoju.
Kucharska Barbara: Innowacje w handlu detalicznym 
w kreowaniu wartości dla klienta.
Lisiecka Krystyna: Systemy zarządzania jakością produktów. 
Metody analizy i oceny. Wydanie II popr. i uzup.
Maruszewska Ewa Wanda: Etyka we współczesnej 
rachunkowości a wiarygodność informacji w niej tworzonych.
Michalik Krzysztof: Systemy ekspertowe we wspomaganiu 
procesów zarządzania wiedzą w organizacji.
Pawlas Iwona: Rozwój polskiej gospodarki na tle pozostałych 
krajów Unii Europejskiej w okresie niestabilności w gospodarce 
światowej.
Rupik Katarzyna: Planowanie marketingowe przedsiębiorstw 
–ujęcie zintegrowane.
Tusińska Magdalena: Konkurencyjność a rozwój społeczno- 
-gospodarczy. Przypadek Polski na tle krajów UE.
Zagóra-Jonszta Urszula (red.): Podstawowe kategorie 
ekonomiczne w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej. 
Kategoria wartości.
Zdanowicz-Cyganiak Katarzyna: Obce. Reaktywacja. Szkice.
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had exerted a considerable influence on 
the point of view of American delegates 
sent to the Parisian conference, which 
proves that self-sacrifice of 1863 was not 
only a tragic mistake. 
The question remains: Why would anyone 
want to go back to the past? Maybe 
because it allows us to learn the true 
meaning of past events that are important 
for us today. This is also where contempo-
rary political leaders may find guidelines 
for themselves. And those, who do not 
believe in God, may realise that eventu-
ally history will hold them accountable for 
their deeds. 
Józef Piłsudski, fascinated by the January 
Uprising, explained its significance in his 
speech entitled “The Year 1863”: “The 
year 1863 gave us unknown grandness, 
grandness that the world doubts even 
today when we are talked about, grand-
ness that contradicts everything we say 
about ourselves, grandness of the miracle 
of work, magnitude of collective work, 
strength of collective will power, moral 
strength […], gave us the kind of people 
who at the great hour, when God’s finger 
touched the earth, turn into giants of 
gigantic moral work.

When I count the layers of the open earth      
And see the bones that like banners

of troops lost in the valleys 
Just lie there – and speak of God, skeletons 

– You should know He is more than just  
a God of worms and other creatures 

that crawl.

And when I ask the question again: 
Grandness, what is your name? – I finally 
know the answer: grandness of our nation 
dates back to the great year of 1863, and 
refers to our government then, that – al-
though unknown by name – was perhaps 
the only government in our entire history, 
that was respected and listened to in such 
a way that aroused jealousy among all 
other countries and nations”.
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Podręczniki / Academic handbooks:

Balcerowicz-Szkutnik Maria, Sojka Elżbieta, Szkutnik Włodzimierz: 
Statystyka opisowa dla ekonomistów. Przykłady i zadania.
Biolik Józef (red.): Podstawy ekonometrii z Excelem i Gretlem. Zbiór zadań.
Błach Joanna (red.): Fundamentals of finance.
Buk Halina: Krajowe i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej.
Buk Halina (red.): Międzynarodowe standardy rachunkowości. Część I i II
Czornik Małgorzata (red.): Gospodarka przestrzenna w krajach Unii 
Europejskiej oraz w Norwegii i Szwajcarii. Akty prawne, komentarze, mapy, 
statystyka. Część 3.
Kędzierski Stanisław: Algorytmy i struktury danych. Przykłady i ćwiczenia.
Kończak Grzegorz i Trzpiot Grażyna: Metody statystyczne z wykorzystaniem 
programów komputerowych. Wydanie II.
Królik Grażyna: Autoprezentacja czyli jak się sprzedać pracodawcy. Wydanie II.
Marcinek Krzysztof: Wprowadzenie do inwestowania.
Michalska Ewa i Kopańska-Bródka Donata: Niezbędnik matematyczny dla 
studentów I roku studiów ekonomicznych.
Mika Jerzy: Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania. 
Wydanie V.
Mika Jerzy i Trzęsiok Joanna (red.): Elementy matematyki dla studentów 
ekonomii i zarządzania. Modele.
Mika Jerzy i zespół: Elementy matematyki dla studentów ekonomii 
i zarządzania. Zbiór zadań. Wydanie IV popr. i uzup.
Miśkiewicz-Nawrocka Monika i Zeug-Żebro Katarzyna: Zbiór zadań 
z matematyki finansowej.
Ostoj Izabela, Pietrucha Jacek i Tusińska Magdalena: Makroekonomia. 
Studia przypadków.
Pabian Barbara: Wprowadzenie do wiedzy o kulturze. Podręcznik dla studentów 
kierunków turystycznych i ekonomicznych.
Poniatowska Lucyna, Maruszewska Ewa Wanda: Analiza finansowa.  
Teoria i zadania.
Pyka Irena (red.): Bankowość komercyjna.
Ramian Tomasz i Śmietana Katarzyna: Analiza ekonomiczna nieruchomości 
inwestycyjnych.
Serafin Krystyna: Komunikowanie w praktyce. Studia przypadków.
Serafin Krystyna: Motywowanie w praktyce. Studia przypadków.
Smyczek Sławomir i Matysiewicz Justyna (red.): Modern marketing for  
profit and non-profit organizations – international perspective.
Sowińska Anna: Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów.
Szkutnik Włodzimierz: Funkcje wielu zmiennych w ekonomii.  
Seria Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu. Zeszyt nr 6.
Szkutnik Włodzimierz i Hadaś-Dyduch Monika: Rachunek pochodnych  
funkcji jednej zmiennej. Seria: Zastosowanie matematyki w ekonomii  
i zarządzaniu. Zeszyt nr 7.
Trzpiot Grażyna (red.): RExcel w analizie danych.
Trzpiot Grażyna (red.): Wybrane elementy statystyki odpornej.
Trzpiot Grażyna (red.): XLSTAT w analizie danych.
Wywiał Janusz: Próby losowe w audycie finansowym.
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Bachelor’s Degree in Finance and Accounting 
for Business

Bachelor’s Degree in International Business

Master’s Degree in International Business

Joint Master’s Degree in European Business 
and Finance

Joint Master’s Degree in Quantitative Asset 
and Risk Management

Euro-classes

Studia pierwszego i drugiego stopnia
(stacjonarne i niestacjonarne)

kierunki:
/ Analityka Gospodarcza / Dziennikarstwo 
i Komunikacja Społeczna / Ekonomia / Finanse 
Menedżerskie (nowość) / Finanse i Rachunkowość 
/ Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia / 
Gospodarka i Zarządzanie Publiczne / Gospodarka 
Przestrzenna / Gospodarka Turystyczna / Informatyka 
/ Informatyka i Ekonometria / Logistyka / Logistyka 
(inżynierska) / Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze / 
Przedsiębiorczość i Finanse (nowość) / Zarządzanie /

Studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

Studia podyplomowe i szkolenia

Kursy językowe 

Bezpłatne programy edukacji ekonomicznej 
dla dzieci i młodzieży:

EUD – Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy dla klas 5. i 6.
AME – Akademia Młodego Ekonomisty dla gimnazjum
ELIT – Ekonomia dla Liceum i Technikum

UETW – Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
                                 University of Economics in Katowice

Uniwersytet 
Ekonomiczny 
w Katowicach
Oferta dydaktyczna

University 
of Economics 
in Katowice
Study in Englishblisko

Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach znajduje się w ser-
cu największej polskiej aglome-
racji, pełnej pozytywnej energii. 
W regionie, gdzie sieć komunika-
cji oraz rozbudowana infrastruk-
tura sprawiają, że wszędzie jest 
blisko. W miejscu, gdzie studenci 
mają łatwy dostęp do wyda-
rzeń sportowych, kulturalnych 
i naukowych. A w Uniwersytecie 
mogą korzystać z dobrze rozwi-
niętych zasobów – sal dydaktycz-
nych, sal gimnastycznych, base-
nu, siłowni, najnowocześniejszej 
biblioteki w regionie (CINiBA) 
oraz Centrum Nowoczesnych 
Technologii Informatycznych.

your place
The heart of the University 
beats in the capital of Silesia, 
Poland’s second-largest metro-
politan areas. Region with great 
academic and business potential, 
full of positive energy, taking its 
source from diversity in respect 
of ethnicity, culture and to-
urism. Katowice is a unique city, 
reputed to be one of the most 
attractive investment areas in 
Central Europe, a city of sports 
and culture. It is a great place to 
study, live, work and have fun.

międzynarodowo
Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach słynie z licznych 
programów zagranicznej wy-
miany studentów, pracowników 
i stażystów. Udział w międzyna-
rodowych projektach, spotka-
niach i konferencjach organizo-
wanych przez uczelnię gwaran-
tuje kontakt z ludźmi z całego 
świata. Z tych powodów oraz 
dzięki naszej otwartości polscy 
i zagraniczni studenci chętnie 
wybierają Uniwersytet Ekono-
miczny i Katowice jako miejsce 
życia, kształcenia, rozrywki 
i pracy.

your space
In the modern global space, 
our university aims at being an 
internationally oriented centre 
of academic excellence. Thanks 
to numerous degree program-
mes in English, many interna-
tional partners you may study 
here in a real melting-pot with 
students from all over the world. 
You may participate in exchan-
ge programmes and take on 
internship in many countries. Do 
not hesitate to embark on a new 
adventure with us. Step up to 
the world @ UE Katowice.

przez całe życie
Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach to blisko 80 lat 
tradycji, około 500 wybitnych 
nauczycieli akademickich i 60 
tysięcy absolwentów cenionych 
przez pracodawców. Szeroki 
wachlarz kierunków studiów 
podyplomowych i szkoleń, kursy 
językowe, bezpłatne programy 
edukacyjne dla dzieci i młodzie-
ży, a także Uniwersytet Ekono-
miczny Trzeciego Wieku pozwa-
lają na zgłębianie wiedzy przez 
całe życie. 

your future
Our educational off er and 
lifelong learning programmes 
attract students from every 
generation. Due to the balance 
between academic strength and 
soft skills in our courses as well 
as professional career services 
the employability of our gra-
duates is very high. We cherish 
relations with our local and 
international alumni engaging 
them in many activities on cam-
pus and in social media. We are 
proud to create today’s mana-
gers for tomorrow’s challenges. 
We are the key to your future 
career.

www.ue.katowice.pl
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Wraz z nowym rokiem 
akademickim 2014/2015, 
wychodząc naprzeciw 
absolwentom, Uniwersytet 
uruchamia „System Przywilejów 
Absolwenta”. Ten swoisty 
program lojalnościowy 
na trwałe wzmocni ich więź 
z macierzystą uczelnią.

Przystępujący do programu otrzymają wyposażoną w specjal-
ny mikroczip Kartę Absolwenta, uprawniającą do skorzysta-
nia z preferencyjnych cen usług edukacyjnych oferowanych 
przez uczelnię, ze szczególnym uwzględnieniem studiów po-
dyplomowych.  

To jednak nie wszystko. Dzięki ścisłej współpracy Uniwersy-
tetu z podmiotami gospodarczymi i instytucjami posiadacze 
Karty Absolwenta będą mogli skorzystać z szerokiego i stale 
aktualizowanego wachlarza upustów na produkty i usługi do-
starczane przez partnerów programu.

Zainteresowanych wydaniem karty oraz tych, którzy pragną 
dowiedzieć się więcej o korzyściach z Systemu Przywilejów 
Absolwenta, zachęcamy do odwiedzenia strony.

As the new academic year 
begins, our university launches 
the Graduate Privileges Scheme 
(SPA), a loyalty programme 
targeting our former students. 
The programme aims to 
develop a strong and lasting 
bond between the University 
and its graduates.

Participants in the programme will receive a Graduate Card, 
equipped with a special microchip. Cardholders will be enti-
tled to preferential prices for a range of educational services 
off ered by the University, in particular post-graduate studies.

However, there are more benefi ts on off er. Thanks to the close 
cooperation between the University of Economics in Katowice 
and the business and institutional environment, the Graduate 
Card holders will be able to take advantage of a wide – and 
constantly updated – choice of discounts on products and se-
rvices provided by our partners.

If you are interested in learning more about the benefi ts off e-
red by the Graduate Card, please visit our website.

Poznaj SPA
      program lojalnościowy UE Katowice
Introducing SPA
         our loyalty programme

www.ue.katowice.pl/SPA
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