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DOKTORAT HONORIS CAUSA

Jacques Delors urodził się 20 lipca 1925 r. w Paryżu. 
Jest absolwentem studiów z zakresu bankowości. Roz-
poczyna karierę zawodową w Narodowym Banku Fran-
cji, w którym pracuje do 1962 r. Zajmuje się tu kwestia-
mi walutowymi i gospodarczymi. W tym samym czasie 
poświęca się sprawom społecznym, angażując się w ru-
chy chrześcijańskie i związkowe. Przystępuje do Francu-
skiej Konferencji Pracowników Chrześcijańskich (CFTC), 
która następnie zostaje przekształcona w Demokratycz-
ną Francuską Konferencję Pracy (CFDT). Organizuje 
zaplecze intelektualne tych formacji, w wyniku czego 
zostaje nominowany do Rady Gospodarczo-Społecznej. 
W pracach Rady uczestniczy przede wszystkim kierując 
Głównym Komitetem Planowania, a następnie sprawu-
jąc funkcję Sekretarza Generalnego ds. Kształcenia 
Ustawicznego i Promocji Spraw Społecznych. W latach 
60. XX wieku jest uważany za ważnego analityka i nego-
cjatora w stosunkach między pracodawcami i pracowni-
kami. Jego talent i znaczenie objawiają się szczególnie 
podczas wielkiego strajku w przemyśle górniczym. W la-
tach 1969-1972 przyjmuje rolę doradcy premiera Jacqu-
es’a Chaban-Delmasa. Jednocześnie jest inspiratorem 
i animatorem ruchów i debat społecznych poświęconych 
harmonii społecznej i solidarności. Jest określany jako 
lewicowy chrześcijanin, pragmatyczny ekonomista, 
troszczący się o prowadzenie dobrej polityki społecznej. 
W 1974 r. przystępuje do Partii Socjalistycznej.

W latach 1974-1979 wykłada w University of Paris-
Dauphine jako dyrektor centrum badawczego „Work 
and Society”. Następnie zostaje posłem do Parlamentu 
Europejskiego i przewodniczącym Komitetu ds. Ekono-
micznych i Monetarnych – mandaty te piastuje w la-
tach 1979-1981. W czerwcu 1981 r. François Mitterand, 
który zostaje prezydentem Republiki, wybiera go na 
ministra gospodarki i finansów w rządzie Pierre’a Mau-
roy. Do 1984 r. J. Delors pracuje w rządzie francuskim, 
a w styczniu 1985 r. zostaje wybrany przewodniczą-
cym Komisji Europejskiej. Na stanowisku tym pozosta-
je przez trzy kadencje aż do stycznia 1995 r. Wytycza 
Komisji cel oczyszczenia przestrzeni wspólnoty z licz-
nych przeszkód w wymianie i współpracy. Za pierwszy 
i najważniejszy sukces Przewodniczącego J. Delorsa 
uznawane jest doprowadzenie do podpisania Jednolite-
go Aktu Europejskiego. Traktat ten zmienia struktury 

rządzenia Wspólnotą oraz otwiera drogę do wspólnego 
rynku europejskiego. Znakiem rządów J. Delorsa jest 
także reforma budżetu wspólnotowego i stworzenie no-
wych ram jego programowania. Pojęcia I i II pakietu 
Delorsa na stałe wpisują się w kanon terminów znaczą-
cych dla instytucjonalnego rozwoju dzisiejszej Unii Eu-
ropejskiej. W ramach tych pakietów nowego znaczenia 
nabiera polityka regionalna Wspólnoty, zwana dziś czę-
ściej polityką spójności, jednak osadzona na fundamen-
cie rozwiązań zaproponowanych przez J. Delorsa. Staje 
się on także architektem wprowadzania unii walutowej 
– w swoim raporcie z 1989 r. określa trzy etapy osią-
gania unii gospodarczej i walutowej, których realizację 
konsekwentnie wspiera. W dalszym ciągu nie pozosta-
je obojętny wobec spraw społecznych. Przyczynia się do 
podpisania w 1989 r. Europejskiej Karty Socjalnej, któ-
ra stanowi deklarację praw fundamentalnych w podsta-
wowych dziedzinach prawa pracy i jest drogowskazem 
dla licznych nowych dyrektyw wspólnotowych. Pracu-
jąc nad problemami makroekonomicznymi Wspólno-
ty J. Delors jednocześnie z dużym poświęceniem odda-
je się zagadnieniom edukacji. Jest uważany za inspi-
ratora programów mobilności młodych Europejczyków, 
wnioskuje o utworzenie programu Erasmus i aktywnie 
wspiera jego rozwój. Przewodniczy także Komisji UNE-
SCO ds. Edukacji na rzecz XXI wieku – wynikiem jej 
prac jest tzw. Raport Komisji Delorsa „Edukacja: jest 
w niej ukryty skarb”.

Po zakończeniu misji politycznej J. Delors tworzy 
think-tank „Notre Europe”, którego prace animuje i wspie-
ra do dziś. Jest członkiem Klubu Madryckiego. Wciąż jest 
aktywny, opiniotwórczy, zabiera głos w debatach pu-
blicznych. W 2010 r. podpisuje z Przewodniczącym Par-
lamentu Europejskiego Jerzym Buzkiem wspólną de-
klarację o przyszłości energetycznej Europy: „Towards 
a new European Energy Community”. Wspiera także 
nowo powstały ruch „The Spinelli Group”, mający na 
celu budowanie świadomości i tożsamości europejskiej. 
Przed nadaniem doktoratu honoris causa przez Uni-
wersytet Ekonomiczny w Katowicach otrzymał tę god-
ność od społeczności dwudziestu czterech innych uczel-
ni. Jest laureatem licznych nagród i odznaczeń.

Marcin Baron

Doktorat honoris causa 
dla Jacquesa Delorsa

24 listopada br. Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach podjął Uchwałę nadającą Panu  
Jacques’owi Delors tytuł doktora honoris causa. Pozytywne recenzje w procesie nadania doktoratu  
honorowego złożyli: prof. Zyta Gilowska – była wicepremier i minister finansów, członkini Rady Polity-
ki Pieniężnej oraz prof. Bohdan Gruchman – były rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,  
nestor polskiej europeistyki i regionalistyki, doktor honoris causa naszej uczelni. Uroczystą laudację 
przygotuje i wygłosi prof. Michał Seweryński.
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Perspektywy szkolnictwa wyższego w latach 30. 
XX wieku na Śląsku nie były budujące. Przekre-
ślone zostały nadzieje na utworzenie politechniki 
w Katowicach. O uniwersytecie raczej tylko pisano 
niż o niego zabiegano. Niemrawe były pomysły na 
jakiś rodzaj szkoły ekonomiczno-handlowej. Wpraw-
dzie funkcjonowały: od 1928 roku Instytut Pedago-
giczny, kształcący zaocznie nauczycieli w syste-
mie „turnusowym” (gdy cykl 2-letni się skończył, 
rozpoczynano nowy), oraz od 1929 Konserwato-
rium o zmiennych losach właścicielskich i pozio-
mie kształcenia na szczeblu podstawowym, śred-
nim oraz wyższym, ale w sumie było to za mało wo-
bec aspiracji bogatego przecież regionu. Na dodatek 
w ówczesnym województwie śląskim funkcjonowało 
dobrze zorganizowane szkolnictwo średnie na wcale 
niezłym poziomie kształcenia. Była młodzież chęt-
na do studiów, której często stopień ubóstwa rodzin 
śląskich uniemożliwiał wyjazd z domu do ośrodków 
akademickich.

Co zdarzyło się przed 11 stycznia 1937 roku? 
Wiadomo, że dzień inauguracji nauczania w nowej 
placówce musiał być poprzedzony wieloma czynno-
ściami niezbędnymi do niego doprowadzającymi. 
Jak zatem doszło do powstania Wyższego Studium 
Nauk Społeczno-Gospodarczych, „pierwszego wcie-
lenia” dzisiejszej Akademii? Gdy w 1935 roku Jó-
zef Lisak przybył jako młody dr ekonomii z Krako-
wa do Katowic do Wydziału Oświecenia Publicz-

nego Urzędu Wojewódzkiego wysunął projekt po-
wrotu do błąkającej się tu i ówdzie idei utworzenia 
placówki kształcenia ekonomicznego na poziomie 
wyższym. Do tego należało pozyskanie miejscowe-
go środowiska. Rozpoczął od swojego przełożone-
go, dr. Tadeusza Kupczyńskiego, naczelnika tegoż 
Wydziału. Ten zrazu był nieufny wobec pomysłu, 
mimo zmieniającego się na lepsze klimatu. Stabili-
zowała się po latach kryzysu gospodarka, w dodat-
ku kończyła ważność Konwencja Genewska, regu-
lująca relacje polsko-niemieckie na obszarze plebi-
scytowym. Strona polska potrzebowała więc przy-
gotowanych kadr dla przemysłu i struktur admi-
nistracyjnych.

Gdy patrzeć dziś na skromne początki, rodzą się 
przeróżne refleksje. Może niekiedy budzić się zaże-
nowanie. To wszystko było w takiej małej skali? Cóż 
to jest niespełna 60 studentów, z których na pewno 
kilku po drodze odpadło (jakkolwiek 1 lutego 1939 
studiowały już 453 osoby), wobec ponad 15 tys. stu-
diujących aktualnie? Czymże była 3-etatowa ka-
dra własna (wykładowcy, choć dyspozycyjni, byli 
dochodzący; nie tylko z praktyki, ale także z uczel-
ni Lwowa, Krakowa i Warszawy) na tle obecnej ty-
sięcznej rzeszy pracowników, których ponad połowę 
stanowią nauczyciele akademiccy? Nie sposób ze-
stawiać przedwojennej sytuacji z 3 własnymi wy-
dawnictwami, z dzisiejszą, kiedy Uczelnia wydaje 
około 100 tytułów rocznie. Jak informowały skru-

[na podstawie wcześniejszych opracowań autorstwa Alojzego Czecha]

Z historii Uczelni
– w jej 75-lecie
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pulatne „Śląskie Wiadomości Statystyczne”, w gro-
nie przedwojennych słuchaczy znalazł się jeden stu-
dent narodowości obcej. Dzisiaj twarze studentów 
zagranicznych są stałym elementem pejzażu osobo-
wego Akademii.

Dobrze zapowiadającą się działalność przerwa-
ła wojna i okupacyjna przerwa. W lutym 1945 roku 
reaktywowano nauczanie na obydwu Wydziałach. 
Ponadto rozszerzono formy kształcenia, szczególnie 
ekonomicznego, między innymi przez uruchomienie 
Centralnego Studium Kontroli Ekonomicznej (póź-
niej także Centralnych Studiów Rachunkowości 
i Finansów oraz Handlu Zagranicznego). Powięk-
szała się kadra nauczająca. W latach powojennych 
powszechnym zjawiskiem na ziemiach polskich była 
duża migracja ludności. Objęła ona również nauczy-
cieli uniwersyteckich. Wielu przedstawicieli nauki 
z innych ośrodków akademickich zatrzymało się 
wtedy tymczasowo lub na stałe w Katowicach, ak-
tywnie włączając się w istniejące formy nauczania, 
a tym samym zapewniając wysoki poziom edukacji 
w katowickiej Uczelni. Jej absolwenci byli poszuki-
wani przez przedsiębiorstwa przemysłowe oraz ad-
ministrację rządową i samorządową. Program stu-
diowania, obowiązujący do roku 1948/1949, orga-
nicznie wyrastał z lokalnych potrzeb i uwarunko-
wań gospodarczych regionu. Systematycznie zwięk-

szała się też liczba studentów. Uwzględniając tę 
tendencję Uczelnia otrzymała dwa własne obiekty 
w Katowicach, w rejonie ulic 1 Maja i Bogucickiej: 
klasycystyczny, funkcjonalny gmach byłego ratusza 
gminy miejskiej Zawodzie (obecny rektorat) i budy-
nek szkolny, przystosowany do nauczania akade-
mickiego (obecny budynek „A”). Po odremontowa-
niu pomieszczeń ze zniszczeń wojennych rok szkol-
ny 1946/1947 zainaugurowano w nowej siedzibie. 

10 czerwca 1936 – zawiązanie Komitetu Organizacyjnego, który 
postanawia: (i) założyć stowarzyszenie jako właściciela przy-
szłej uczelni (szkoła bowiem, choć prywatna, ma być jak naj-
bardziej publiczna), (ii) opracować statut zarówno towarzy-
stwa, jak i wyższego studium, (iii) przymierzyć się do ramowe-
go planu zajęć i obsady.

27 października 1936 – zawiązanie się Towarzystwa Popierania 
Wyższych Studiów Nauk Społeczno-Gospodarczych, które za 
cel stawia sobie powołanie do życia wyższej ekonomicznej pla-
cówki kształcenia zawodowego.

2 listopada 1936 – akceptacja Towarzystwa przez wojewodę ślą-
skiego.

4 listopada 1936 – wpisanie Towarzystwa do rejestru stowarzyszeń 
i związków Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego pod nr 932. Wła-
dzami Towarzystwa oprócz walnego zgromadzenia były: ku-
ratorium, zarząd i komisja rewizyjna. Zadaniem kuratorium 
było opiekowanie się Towarzystwem, nadawanie mu ogólne-
go kierunku pracy oraz powoływanie i odwoływanie dyrekto-
ra Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych. Zarząd 
Towarzystwa, który stanowili: naczelnik Wydziału Oświecenia 
Publicznego jako przewodniczący, dyrektor WSNSG jako se-
kretarz, skarbnik, delegat grona wykładowców oraz 5 człon-
ków desygnowanych przez walne zgromadzenie, z obowiązka-
mi statutowymi, jak w każdym stowarzyszeniu.

1 grudnia 1936 – zebranie wykładowców, na którym przedstawio-
no koncepcję programową i metody pracy Studium, powoła-
no Komisję Naukową oraz dokonano wyboru delegata grona 
wykładowców do zarządu Towarzystwa Popierania Wyższych 
Studiów Nauk Społeczno-Gospodarczych (został nim dr Wa-
cław Olszewicz nauczający dynamiki wielkiego przemysłu Ślą-
ska i Zagłębia).

3 grudnia 1936 – minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-
blicznego odrębnym pismem (czasami zwanym dekretem) 
uznaje istnienie Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospo-

darczych w Katowicach z docelowymi wydziałami organizacji 
przemysłowej i społeczno-samorządowym (ten ostatni powsta-
nie pod inną nazwą). W następstwie tegoż naczelnik Kupczyń-
ski nakazuje wydzielenie w gmachu Śl.T.Z.N. pomieszczeń dla 
Studium oraz przekazuje subwencję w wysokości 2 tys. zł, da-
jąc początek gospodarce finansowej uczelni. Posiadając adres, 
można było rozpocząć nabór.

16-18 grudnia 1936 – w godz. 18.00-19.00 przyjmowano podania po 
uprzednim anonsie w dzienniku „Polonia” i ogłoszeniach w sie-
dzibie. Przyjęto 56 chętnych na studia I roku (zakładano 50).

11 stycznia 1937 – o godz. 17.00 inauguracyjne zagajenie naczelni-
ka dr. T. Kupczyńskiego, który złożył sprawozdanie z prac przy-
gotowawczych oraz zakreślił wizję Studium; pierwszy wykład 
dr. Józefa Lisaka dla studentów Wydziału Organizacji Prze-
mysłowej na temat rozgraniczenia ekonomii społecznej i eko-
nomii stosowanych, określający zarazem profil programowy 
kształcenia.

9 luty 1938 – przedłożenie przez Kuratora ministrowi W.R. i O.P 
statutu WSNSG uwzględniającego ustawę o prywatnych szko-
łach wyższych z dnia 22 lutego 1937 (Dz.U. RP z 26 lutego 
1937, nr 13, poz. 89).

1 październik 1938 – uruchomienie kształcenia na drugim Wy-
dziale Administracji Publicznej.

1938 – ukazanie się pierwszych publikacji: Statystyka (2-częściowy 
skrypt R. Buławskiego) oraz Operacje bankowe (skrypt J. Li-
saka).

1938/1939 – jesienią 1938 lub na początku 1939 odbyła się wizyta-
cja Studium przeprowadzona przez Ministerstwo W.R. i O.P., 
otwierająca perspektywę akademizacji.

17 kwietnia 1939 – zatwierdzenie statutu WSNSG (Dz. Urzędowy 
Ministra W.R. i O.P. z 9 maja 1939, nr 3, poz. 92).

sierpień 1939 – wydanie Ekonomii jednostkowej. Nauki o przedsię-
biorstwie monografii i podręcznika Józefa Lisaka (nakładem 
WSNSG, skład i rozprowadzanie: Gebethner & Wolff).

Kalendarium prac organizacyjnych
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Wokół wspomnianych dwóch budynków w latach 
70. i 80. powstał cały kompleks nowych obiektów, 
tworząc swoiste centrum akademickie – nadal roz-
budowywane.

W 1950 roku nastąpiło ujednolicenie ekono-
micznego kształcenia w całym kraju. Katowickie 
Studium, tak jak wszystkie uczelnie ekonomiczne, 
zostało upaństwowione i przekształcone w Wyższą 
Szkołę Ekonomiczną. Zaprzestano naboru na Wy-
dział Administracji Publicznej, a utworzony w 1948 
roku Wydział Handlowy przekształcono w Wydział 
Finansów i Rachunkowości, który funkcjonował do 
1958 roku. Wydział Organizacji Przemysłowej prze-
mianowano na Wydział Planowania Przemysłu. 
W roku akademickim 1952/1953 WSE otrzymała 
prawo nadawania swoim absolwentom stopni magi-
sterskich. Lata pięćdziesiąte charakteryzowały się 
w nauczaniu dominacją problematyki centralnego 
planowania, ekonomiki przemysłu, rachunkowości 
i finansów, pomijając ogromną dawkę przedmiotów 
ideologicznych. W okresie 1958-1968 Uczelnia mia-
ła strukturę jednowydziałową, prowadząc masowe 
kształcenie studentów w trybie stacjonarnym, wie-
czorowym, zaocznym i eksternistycznym. Utworzo-
no sieć punktów konsultacyjnych w Opolu, Bielsku, 
Częstochowie i Rybniku.

Lata 60. upłynęły pod znakiem dominacji kształ-
cenia w zakresie ekonomiki przemysłu i przedsię-
biorstw przemysłowych. Dopiero w roku 1968 utwo-
rzony został Wydział Handlu i Ekonomiki Żywienia, 
który w 1974 roku przekształcono w Wydział Han-
dlu, Transportu i Usług, poszerzając znacząco ob-
szar działalności naukowo-dydaktycznej. Stopnio-
wo wzrastała ranga Uczelni jako ośrodka naukowe-
go. Wydział Przemysłu otrzymał w 1960 roku prawo 
nadawania stopnia doktora, a w roku 1969 stopnia 
doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Dru-
gi z wydziałów analogiczne prawa uzyskał: w 1979 

roku w zakresie nadawania stopnia doktora ekono-
mii, a w roku 1991 – w zakresie stopnia doktora ha-
bilitowanego nauk ekonomicznych.

W 1972 roku katowickiej Wyższej Szkole Eko-
nomicznej nadano imię Karola Adamieckiego, wy-
bitnego inżyniera i ekonomisty, uczonego i działa-
cza, polskiego współtwórcy nauki organizacji i kie-
rownictwa. W roku 1974 wraz z uczelniami ekono-
micznymi Krakowa, Poznania i Wrocławia katowic-
ka placówka przemianowana została na Akademię 
Ekonomiczną, otrzymując godność nazwy, której 
treść od niedawna realizowała.

W 1992 roku w miejsce Wydziału Wydziału Prze-
mysłu powołano Wydział Zarządzania, a w miej-
sce Wydziału Handlu, Transportu i Usług – Wy-
dział Ekonomii. Kolejne poważne zmiany organiza-
cyjne w Akademii miały miejsce w 2002 roku, kie-
dy to utworzono trzeci Wydział – Wydział Finan-
sów i Ubezpieczeń. Obecnie ma on już uprawnienia 
do nadawania stopni doktora oraz doktora habili-
towanego. W 2002 roku rozpoczęto także kształ-
cenie w Rybnickim Ośrodku Naukowo-Dydaktycz-
nym, który wspólnie z Ośrodkami Politechniki Ślą-
skiej i Uniwersytetu Śląskiego tworzy Zespół Szkół 
Wyższych w Rybniku. W 2009 roku utworzono 
czwarty Wydział – Informatyki i Komunikacji, któ-
ry w styczniu 2010 roku otrzymał uprawnienie do 
nadawania stopnia doktora.

Od 1 października 2010 roku, na mocy ustawy 
z dnia 5 sierpnia 2010 roku o nadaniu nowej na-
zwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamiec-
kiego w Katowicach (Dz.U. 2010, nr 165, poz. 1117) 
Uczelni nadano nazwę „Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach”.
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Początek roku jubileuszowego przyniósł Uni-
wersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach dwie 
radosne informacje związane ze znaczącymi wy-
różnieniami przyznanymi uczelni.

W listopadzie 2011 r. w Teatrze Ziemi Rybnic-
kiej rektor podczas uroczystej gali odebrał „Czar-
ny Diament” – nagrodę, którą od 13 lat przyznaje 
Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okrę-
gu Przemysłowego. Kapituła Nagrody postanowi-
ła uhonorować Uniwersytet Ekonomiczny w Ka-
towicach w uznaniu dla jego zasług w kształceniu 
kadry o wysokich kwalifikacjach, a także za otrzy-
manie w 2010 r. statusu Uniwersytetu.

Kilka tygodni później otrzymaliśmy nagro-
dę Wojewody Śląskiego „Śląskie na 5” w katego-
rii nauka. Uczelnia otrzymała to wyróżnienie jako 
uhonorowanie faktu, że prowadzone są w niej pro-
jekty naukowe i eksperckie o zasięgu regional-
nym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Swo-
im spektrum obejmują całość współczesnego do-
robku ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu. 
Wojewoda docenił, iż Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach w ostatnich latach jest liderem lub 
uczestnikiem ważnych przedsięwzięć o zakresie 
europejskim, związanych tematycznie z rozwo-
jem małych i średnich firm, wsparciem innowa-
cyjności, rozwojem gospodarczym transgranicz-
nego trójstyku Polski, Czech i Słowacji, przeciw-
stawianiem się relokacji działalności biznesowej 
do krajów pozaeuropejskich, wzmacnianiem po-
zycji kobiet na europejskim rynku pracy ochro-
ną konsumentów. Pracownicy uczelni opracowu-
ją liczne ekspertyzy z zakresu rozwoju gospodar-
czego kraju i województwa śląskiego na potrze-
by Parlamentu Europejskiego, władz rządowych 
i samorządowych. Działają w licznych komisjach 
i zespołach powoływanych przez władze rządowe. 
Uczestniczyli też w programie foresightu narodo-
wego i realizowali (realizują) foresight technolo-
giczny województwa śląskiego, foresight metro-
politalnych usług publicznych w Górnośląskim 

Obszarze Metropolitalnym oraz foresight zmian 
użytkowania terenów w województwie śląskim 
do 2050 r. Wiele prowadzonych w uczelni progra-
mów badawczych łączy w sobie aspekty globalne 
lub europejskie z generowaniem procesów rozwo-
jowych w regionie.

W grudniu 2011 r. zaanonsowano także, iż na-
szej uczelni przypadła nagroda w XX edycji Lau-
rów Umiejętności i Kompetencji. Uniwersytet, 
w 75-lecie jego istnienia, zostanie wyróżniony 
Platynowym Laurem Pro Publico Bono, który bę-
dzie wręczony podczas uroczystej gali 14 stycznia 
2012 r. w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.

Partnerzy i przyjaciele Uniwersytetu podkre-
ślają, że uczelnia przyciąga do regionu rzesze stu-
dentów z całego kraju oraz z zagranicy, a jedno-
cześnie jest jedną z głównych instytucji edukacyj-
nych zapewniających przygotowanie zawodowe 
i start do kariery mieszkańcom regionu. W uczel-
ni studiuje obecnie ponad 15 000 osób. Silną po-
zycję międzynarodową uczelni w zakresie dydak-
tyki budują programy kształcenia w językach 
obcych, również takie, które umożliwiają zdoby-
wanie równolegle dyplomów wydawanych przez 
2 lub 3 prestiżowe uczelnie europejskie. Uczest-
nictwo w konsorcjach i sieciach naukowych z całe-
go świata pozwala przyciągać do regionu naukow-
ców i praktyków, biorących udział w seminariach, 
konferencjach i gościnnych wykładach. Uczelnia 
jest ważnym ośrodkiem na mapie turystyki biz-
nesowej regionu. Gości lub uczestniczy w licznych 
spotkaniach z potencjalnymi inwestorami, którzy 
niejednokrotnie korzystają z doświadczeń uczel-
ni oraz prowadzą wśród jej absolwentów szeroko 
zakrojone kampanie rekrutacyjne. Uczelnia roz-
poczęła inwestycję w budowę Centrum Nowocze-
snych Technologii Informatycznych, które będzie 
nie tylko funkcjonalnym obiektem dydaktycznym, 
ale przede wszystkim już teraz jest elementem 
budowania pozycji konkurencyjnej Śląska w wal-
ce o inwestorów w branżach IT i BPO.

Marcin Baron

Wyróżnienia
dla Jubilata
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W dniu Święta Uniwersytetu, 11 stycznia 2012 r., odbędą się uroczyste promocje habilitacyjne 
i doktorskie. Dyplomy otrzymają osoby, które zdobyły stopnie naukowe w roku 2011.

Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie
11 stycznia 2012

Habilitacje nadane na Wydziale Ekonomii

Dr hab. Grzegorz Dydkowski:
Integracja transportu miejskiego.
Recenzenci: prof. Barbara Kos, prof. Bogusław Liberadzki, prof. Bogdan Nogalski, prof. Jarosław 
Witkowski.

Dr hab. Kazimierz Szczygielski:
Przestrzenne zróżnicowanie ludności województwa opolskiego w kontekście etnicznym jako potencjalne 
uwarunkowanie rozwoju regionalnego.
Recenzenci: prof. Andrzej Rączaszek, prof. Andrzej Lisowski, prof. Zdzisław Pisz, prof. Czesław 
Domański.

Habilitacje nadane na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń

Dr hab. Krystian Pera:
Zintegrowana ocena efektywności finansowej surowcowego projektu inwestycyjnego.
Recenzenci: prof. Marek Bryx, prof. Stanisław Owsiak, prof. Krzysztof Jajuga, prof. Halina Henzel.

Habilitacje nadane na Wydziale Zarządzania

Dr hab. Maciej Mitręga:
Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw.
Recenzenci: prof. Maria Romanowska, prof. Bogdan Nogalski, prof. Krzysztof Fonfara, prof. Leszek 
Żabiński.

Dyplomy doktorskie otrzymają:

Z Wydziału Ekonomii

Dr Jan Acedański:
Ceny aktywów giełdowych a wielkości makroekonomiczne w dynamiczno-stochastycznych modelach równowagi 
ogólnej.
Promotor: prof. Włodzimierz Szkutnik.
Recenzenci: prof. Krzysztof Jajuga, prof. Elżbieta Sojka.

Dr Radosław Jeż:
Zmiany w zróżnicowaniu dochodów gospodarstw domowych jako determinanta ubóstwa ekonomicznego w Polsce 
w latach 1998-2005.
Promotor: prof. Dorota Kotlorz.
Recenzenci: prof. Agata Zagórowska, prof. Maria Balcerowicz-Szkutnik.
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Dr Andrzej Majorczyk:
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jako instrument polityki regionalnej.
Promotor: prof. Henryk Brandenburg.
Recenzenci: prof. Krzysztof Malik, prof. Florian Kuźnik.

Dr Brygida Klemens:
Klastry jako czynnik zwiększający atrakcyjność inwestycyjną regionu.
Promotor: prof. Krystian Heffner.
Recenzenci: prof. Ewa Bojar, prof. Aldona Frączkiewicz-Wronka.

Dr Marcin Baron:
Kapitał społeczny środowisk innowacyjnych w regionie.
Promotor: prof. Florian Kuźnik.
Recenzenci: prof. Aleksandra Jewtuchowicz, prof. Andrzej Klasik.

Dr Beata Michaliszyn-Gabryś:
Trwała i zrównoważona konsumpcja w krajach Unii Europejskiej – analiza porównawcza.
Promotor: prof. Elżbieta Lorek.
Recenzenci: prof. Dariusz Kiełczowski, prof. Tadeusz Sporek.

Dr Andrzej Skibiński:
Ekonomiczno-społeczne konsekwencje reprodukcji ludności w kontekście teorii „przejścia demograficznego” na 
przykładzie województwa śląskiego.
Promotor: prof. Andrzej Rączaszek.
Recenzenci: prof. Robert Rauziński, prof. Maria Balcerowicz-Szkutnik.

Dr Sabina Ostrowska:
Zastosowanie Zorientowanej na Misję Karty Wyników w procesie zarządzania jednostką ochrony zdrowia.
Promotor: prof. Aldona Frączkiewicz-Wronka.
Recenzenci: prof. Bogdan Nogalski, prof. Teresa Kraśnicka.

dr Sławomir Czech:
Ewolucja szwedzkiego modelu państwa dobrobytu.
Promotor: prof. Stanisław Swadźba.
Recenzenci: prof. Stanisław Rudolf, prof. Urszula Zagóra-Jonszta.

Dr Tomasz Bartuś:
Systemy informatyczne w gromadzeniu i przetwarzaniu wiedzy o klientach na rynku elektronicznym.
Promotor: prof. Celina Olszak.
Recenzenci: prof. Witold Chmielarz, prof. Ewa Ziemba.

Dr Kornelia Batko:
Portale korporacyjne w procesie kreowania wizerunku organizacji z sektora ochrony zdrowia.
Promotor: prof. Celina Olszak.
Recenzenci: prof. Piotr Bartkowiak, prof. Ewa Ziemba.

Dr Beata Rogowska:
Ekonomiczna rola państwa w świetle katolickiej nauki społecznej. Implikacje dla II i III RP.
Promotor: prof. Zbigniew Gazda.
Recenzenci: prof. Bożena Klimczak, prof. Urszula Zagóra-Jonszta.

Z Wydziału Finansów i Ubezpieczeń

Dr Borys Budka:
Kwalifikacje pracownicze w stosunku pracy.
Promotor: prof. Jan Wojtyła.
Recenzenci: prof. Adam Szałkowski, prof. Michał Seweryński.

Dr Małgorzata Szulc:
Zakres i metody analizy finansowej we współczesnym procesie badania sprawozdań finansowych.
Promotor: prof. Halina Buk.
Recenzenci: prof. Wiktor Gabrusewicz, prof. Zbigniew Messner.
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Dr Roman Seredyński:
Analiza porównawcza polskich i niemieckich standardów sprawozdawczości finansowej – model przekształcenia.
Promotor: prof. Anna Kostur.
Recenzenci: prof. Kazimierz Sawicki, prof. Zbigniew Messner.

Dr Katarzyna Olejko:
Zasady i metody modelowania rachunku kosztów działań w dostosowaniu do specyfiki przemysłu maszynowego.
Promotor: prof. Anna Kostur.
Recenzenci: prof. Anna Karmańska, prof. Zbigniew Messner.

Dr Aleksandra Szewieczek:
Rachunek kosztów zakładów opieki zdrowotnej w warunkach ograniczonych środków finansowania ochrony 
zdrowia.
Promotor: prof. Anna Kostur.
Recenzenci: prof. Maria Hass-Symotiuk, prof. Józef Pfaff.

Dr Marek Uryniak:
Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji w nieruchomości komercyjne z wykorzystaniem koncepcji opcji 
rzeczowych.
Promotor: prof. Halina Henzel.
Recenzenci: prof. Tomasz Wiśniewski, prof. Krzysztof Marcinek.

Dr Adrianna Szopa:
Rynek kredytów hipotecznych w Polsce w warunkach integracji europejskich rynków finansowych.
Promotor: prof. Irena Pyka.
Recenzenci: prof. Dorota Korenik, prof. Janina Harasim.

Dr Anna Karmańska:
Opcje menedżerskie – zasady implementacji oraz konsekwencje bilansowo-wynikowe.
Promotor: prof. Andrzej Piosik.
Recenzenci: prof. Dariusz Wędzki, prof. Krzysztof Zadora.

Z Wydziału Informatyki i Komunikacji

Dr Ewa Sadowska:
Marketing wewnętrzny w kształtowaniu relacji firm telekomunikacyjnych z klientami.
Promotor: prof. Józefa Kramer.
Recenzenci: prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska, prof. Andrzej Bajdak.

Dr Agata Gluzicka:
Metody pomiaru ryzyka niepewnych decyzji inwestycyjnych i ich zastosowanie do giełdy papierów wartościowych 
w Warszawie.
Promotor: prof. Donata Kopańska-Bródka.
Recenzenci: prof. Józef Stawicki, prof. Grażyna Trzpiot.

Z Wydziału Zarządzania

Dr Robert Orpych:
Uwarunkowania i skutki nierównomierności rozkładu płac i dochodów w Polsce.
Promotor: prof. Zofia Mielecka-Kubień.
Recenzenci: prof. Barbara Podolec, prof. Andrzej St. Barczak.

Dr Katarzyna Zeug-Żebro:
Zastosowanie metod rekonstrukcji przestrzeni stanów do analizy i predykcji ekonomicznych szeregów czasowych.
Promotor: prof. Henryk Zawadzki.
Recenzenci: prof. Józef Stawicki, prof. Eugeniusz Gatnar.

Dr Monika Miśkiewicz:
Zastosowanie wykładników Lapunowa do analizy ekonomicznych szeregów czasowych.
Promotor: prof. Henryk Zawadzki.
Recenzenci: prof. Jan Kałuski, prof. Józef Biolik.
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Dr Ewa Witek:
Wykorzystanie mieszanek rozkładów w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych.
Promotor: prof. Eugeniusz Gatnar.
Recenzenci: prof. Krzysztof Jajuga, prof. Józef Kolonko.

Dr Ewa Czyż-Gwiazda:
Controlling procesów w koncepcji łańcucha tworzenia wartości.
Promotor: prof. Krystyna Lisiecka.
Recenzenci: prof. Elżbieta Skrzypek, prof. Krystyna Jędralska.

Dr Małgorzata de Ines:
Lojalność nabywców instytucjonalnych na rynku maszyn i urządzeń.
Promotor: prof. Ewa Zeman-Miszewska.
Recenzenci: prof. Jacek Otto, prof. Andrzej Bajdak.

Dr Paulina Ucieklak-Jeż:
Statystyczne mierniki stanu systemu ochrony zdrowia i ich zastosowanie w Polsce.
Promotor: prof. Zofia Mielecka-Kubień.
Recenzenci: prof. Zofia Rusnak, prof. Andrzej St. Barczak.

Dr Felicjan Jaguś:
Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w zarządzaniu ryzykiem na polskim rynku kapitałowym.
Promotor: prof. Grażyna Trzpiot.
Recenzenci: prof. Dorota Witkowska, prof. Józef Kolonko.

Dr Dariusz Lizak:
Rola kapitału społecznego w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw sektora opakowań w Polsce.
Promotor: prof. Wojciech Czakon.
Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, prof. Wojciech Dyduch.

Dr Damian Kocot:
Outsourcing w zarządzaniu małym i średnimi przedsiębiorstwami – uwarunkowania, modele i skutki.
Promotor: prof. Teresa Kraśnicka.
Recenzenci: prof. Kazimierz Krzakiewicz, prof. Henryk Bieniok.

Dr Mariusz Pietrzyk:
Kontrola menedżerska a przedsiębiorczość organizacyjna.
Promotor: prof. Mariusz Bratnicki.
Recenzenci: prof. Kazimierz Krzakiewicz, prof. Wojciech Dyduch.

Odznaczenia i wyróżnienia państwowe

W dniu inauguracji roku jubileuszowego wręczone zostały odznaczenia nadane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Złoty Krzyż Zasługi:
dr Barbara Mikołajczyk−	
prof. Andrzej Rączaszek−	

Srebrny Krzyż Zasługi:
dr Barbara Filipczyk−	
prof. Maciej Nowak−	
prof. Artur Walasik−	

Brązowy Krzyż Zasługi:
dr Tadeusz Czernik−	
Kinga Kajfosz−	
prof. Andrzej Piosik−	
dr Sylwia Talar−	
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dr Aleksander Lipski−	
Marian Mulawa−	
dr hab. Krystian Pera−	
Anna Piłka−	
Ewa Quill−	
dr Marzena Strojek-Filus−	
Sylwia Szulik−	
Dorota Szywacz−	
Małgorzata Żółkoś-Leszczyńska−	

Anna Matkowska−	
Anna Piotrowicz−	
Monika Przetacznik−	
dr Tomasz Ramian−	
dr Daniel Szewieczek−	
dr Katarzyna Śmietana−	
dr Piotr Tworek−	
Izabela Weselska−	
dr Robert Wolny−	

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę:

Kazimiera Cudak−	
Irena Czerniak−	
Robert Ignacok−	
Eugeniusz Janikowski−	
dr Sławomir Kantyka−	
dr Beata Kolny−	
prof. Grzegorz Kończak−	
dr Iwona Kumor−	

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę:

Martyna Buchner−	
Jolanta Buchwald−	
Katarzyna Haśnik−	
dr Magdalena Jaciow−	
dr Michał Kucia−	
Małgorzata Kuzior−	
Małgorzata Kwiatkowska−	
Anna Łukowska-Stachura−	
dr Grzegorz Maciejewski−	

Medal Złoty za Długoletnią Służbę:

Barbara Biesmer−	
dr Grażyna Billewicz−	
Bożena Cerek−	
Grażyna Dyląg−	
Gabriela Hampel−	
Barbara Hedzielska−	
dr Urszula Jupowiecka-Mieszała−	
Dyzma Kasperkiewicz−	
śp. prof. Zofia Kędzior−	
prof. Józef Kolonko−	
prof. Teresa Kraśnicka−	
dr Ewa Krzywiecka−	

Edward Naporowski−	
Gabriela Olesińska−	
Marek Otrębski−	
Bernard Owczorz−	
Henryk Pajda−	
Jadwiga Pakuła−	
Zbigniew Skrzecz−	
dr Anna Sowińska−	
dr Helena Spyra−	
prof. Grażyna Szpor−	
Jadwiga Wichary−	
Sławomir Wróbel−	
Bogusław Zabielny−	
prof. Krystyna Znaniecka−	

W dniu Święta Uniwersytetu, 11 stycznia 2012 r., wręczone zostaną odznaczenia nadane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2011/2012 za osiągnięcia w nauce otrzymały:
Adriana Neuwerth−	
Patrycja Szczecina−	

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2011/2012 za wybitne osiągnięcia sportowe 
otrzymała Marta Puda.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski:
Włodzimierz Mitoraj –

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski:
prof. Andrzej Barteczek –
prof. Krystyna Lisiecka –

Złoty Krzyż Zasługi:
prof. Celina Olszak –

Brązowy Krzyż Zasługi:
dr Grzegorz Węgrzyn –
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Wspomnienie 
o prof. Zofii Kędzior
(22.08.1950-29.11.2011)

3 grudnia 2011 roku z ogromnym smutkiem pożegnaliśmy Panią Profesor Zofię Kędzior – Kierow-
nika Katedry Rynku i Konsumpcji na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,  
Dyrektora Centrum Badań i Ekspertyz UE Katowice.

Pani Profesor odeszła w pełni sił twórczych. Skończyła zaledwie 61 lat i mimo ciężkiej choroby do końca 
była aktywna zawodowo, co wzbudzało nasz wielki szacunek i podziw.

Pani Profesor była prawdziwym pasjonatem nauki. Całe swoje życie poświeciła nauce i badaniom nauko-
wym, a jej praca zawodowa była związana ściśle z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Zamiłowa-
nia naukowo-badawcze Pani Profesor przekładały się na skuteczne zdobywanie kolejnych stopni i tytułów 
naukowych. Studia ukończyła w 1973 roku uzyskując tytuł magistra ekonomii, a w 1983 obroniła pracę dok-
torską. W 1992 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. W 2002 roku została po-
wołana na stanowisko profesora zwyczajnego. Pani Profesor pełniła także liczne funkcje poza strukturami 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Aktywnie działała w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego oraz innych instytucjach (między innymi Narodowym Centrum Nauki, Komitecie Badań Naukowych, 
Polskim Towarzystwie Badania Rynku i Opinii Publicznej).

Zainteresowania naukowe Pani Profesor dotyczyły głównie rynku, konsumpcji oraz zachowań podmiotów 
rynkowych. Pani Profesor jest autorką wielu podręczników i skryptów oraz około 200 publikacji naukowych, 
zarówno polskich, jak i obcojęzycznych. Była także kierownikiem i wykonawcą 10 grantów MNiSW oraz wie-
lu projektów zrealizowanych w ramach działalności statutowej. Z dużym zaangażowaniem współpracowała 
z przedstawicielami biznesu – kierowała i koordynowała ponad 70 projektów badawczych realizowanych na 
rzecz praktyki gospodarczej.

Pani Profesor była znakomitym dydaktykiem, wychowawcą i organizatorem. Pod Jej kierunkiem opracowa-
no w Katedrze specjalności oraz programy studiów podyplomowych cieszące się dużym zainteresowaniem słu-
chaczy. Wypromowała 16 doktorów i ponad 300 magistrów. Była także recenzentem wielu prac habilitacyjnych 
i doktorskich. Zorganizowała 25 konferencji i seminariów naukowych. Z Jej inspiracji i pomysłów zrodziła się 
idea wewnętrznych spotkań w ramach Forum Naukowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Szefowej…

biegnę, biegnę tu do wspomnień dawnych miejsc
do ukrytych w chmurach serc, choć bezchmurnie jest

do tych każdych chwil, do przeżytych wspólnie lat
i nieważne czy mało słodkie są, czy przesadnie tak

biegnę, biegnę choć wolno to każdy wspólny rok
tak przemija szybko, jak jeden oddech, jak jeden krok

tak przemija pięknie, jak pąkiem kwitnie róża
do tego tak prawdziwie, jak z małej chmury burza

biegnę, biegnę znów szybko by żywym dać świadectwo
jak jest i będzie ważne dla uczniów Twe jestestwo

i niech się dowie świat jak wielu wykształciłaś
dla iluż to mentorem i drogowskazem byłaś

biegnę, biegnę wartko niech wszyscy się dowiedzą
jak wiele wiedzy, wsparcia dawałaś swym kolegom

tak wielu nauczyłaś, tak wielu wychowałaś,
a iluż to po prostu tak pięknie pomagałaś

biegnę, biegnę drogą, choć ona się nie kończy
to wiem, że z Twoją drogą na pewno się połączy

biegnę, bo chcę, bo muszę, bo mi tego trzeba
bo bez Pani Profesor jest trudno, jak bez wody, bez chleba

Odszedł Człowiek, na którego zawsze można było liczyć, 
Człowiek jakich mało…
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Pani Profesor aktywnie działała na forum międzynarodowym. Była członkiem Międzynarodowego Komi-
tetu Pilotażowego Sieci Krajów Grupy Wyszehradzkiej Réseau PGV. Pełniła także funkcję Głównego Redak-
tora oraz Recenzenta Międzynarodowych Zeszytów Naukowych Sieci PGV „Management et gouvernance. 
Entreprises – Territoires – Societes”. Kierowała międzynarodowymi projektami badawczymi, w tym polsko-
-francuskim projektem „Europa przedsiębiorstw – zarządzanie różnicami kulturowymi” oraz polsko-czesko- 
-słowackimi badaniami międzynarodowymi „Students, opinion on European labour market”. Była współ-
twórcą projektu „Polsko-włoskie joint ventures – kulturowe czynniki sukcesu”. Stworzyła francuskim stu-
dentom warunki do odbywania staży w Centrum Badań i Ekspertyz UE Katowice.

W naszych wspomnieniach Pani Profesor pozostanie jako Człowiek niezwykły i przyjazny ludziom, o sze-
rokich zainteresowaniach i różnorodnej aktywności. Szczególnie zachwycał ją teatr i film. Bardzo lubiła czy-
tać – niezwykle ceniła książkę. Jej pasją było ciągłe, niestrudzone pielgrzymowanie do źródeł wiary.

Była dobrym i inspirującym Szefem, a także wyjątkowym Nauczycielem i Mistrzem. Była człowiekiem 
o wielkim sercu i wspaniałym umyśle. Żyła dla innych, była troskliwa, pełna poczucia humoru, zawsze chęt-
na i gotowa do pomocy i współpracy. Wymagała wiele od siebie i od innych. Dzięki Niej zdobywaliśmy do-
świadczenia i kształtowaliśmy nasz warsztat naukowo-badawczy. W każdym z nas pozostanie cząstka 
Jej wielkiej osobowości.

Nie jest prawdą, że nie ma ludzi niezastąpionych.

Nasza Szefowa była, jest i będzie niezastąpiona.

„Katedrasy” – pracownicy Katedry Rynku i Konsumpcji 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Projekt inwestycyjny CNTI zakłada wybudowa-
nie i kompleksowe wyposażenie nowoczesnego, wie-
lokondygnacyjnego budynku – wraz z wymaganą, 
dodatkową infrastrukturą zewnętrzną – na potrzeby 
procesu dydaktycznego oraz badań na rzecz dydak-
tyki, z pełnym zastosowaniem w tym zakresie naj-
nowocześniejszych technologii informacyjnych i ko-
munikacyjnych. Budynek o powierzchni całkowitej 
7005 m2 i kubaturze 32 763 m3 zlokalizowany zosta-
nie na nieruchomości o łącznej powierzchni 0,8887 
ha, będącej własnością Uniwersytetu. Nieruchomość 
ta położona jest w Katowicach, po północnej stronie 
Rawy pomiędzy ulicami: Bogucicką i Trasą Murc-
kowską. Obszar ten bezpośrednio sąsiaduje z te-
renami głównego kampusu uczelni. Kształcący się 
w  NTI studenci będą mieli dostęp do całości rozbu-
dowanej bazy akademickiej znajdującej się w głów-

nym campusie Uniwersytetu, tj. przy ul. Bogucickiej 
w Katowicach.

Dostrzegając niedobór wykwalifikowanych spe-
cjalistów z zakresu informatyki z umiejętnościami 
jej wykorzystania w ekonomii, niezwykle ważne jest 
zwiększenie liczby absolwentów tego typu kierunków 
studiów. Konsekwencją podejmowanych w tym za-
kresie przez uczelnię działań jest powołanie w 2009 
roku nowego Wydziału Informatyki i Komunikacji, 
na którym od początku prowadzi się kształcenie na 
dwóch kierunkach studiów: informatyka i ekonome-
tria oraz informatyka, a od bieżącego roku dodatko-
wo uruchomiono kierunek dziennikarstwa i komu-
nikacji społecznej. Nierozwiązaną kwestią pozosta-
ły jednak ograniczenia infrastrukturalne. Zgodnie 
z przyjęta strategią rozwoju uczelni, odejściem od 

Ruszyła budowa 
Centrum Nowoczesnych 
Technologii Informatycznych
Piotr Mołdrzyk

We wrześniu rozpoczęto prace związane z budową Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycz-
nych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wykonawcą inwestycji jest Mostostal Warszawa SA.
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tych problemów ma być wybudowanie i komplekso-
we wyposażenie nowoczesnego, wielokondygnacyj-
nego budynku na potrzeby procesu dydaktycznego 
oraz badań na rzecz dydaktyki z pełnym zastosowa-
niem w tym zakresie najnowocześniejszych techno-
logii informacyjnych i komunikacyjnych. Projekt bu-
dowy Centrum Nowoczesnych Technologii Informa-
tycznych ma na celu usunięcie barier infrastruktu-
ralnych, a tym samym stworzenie korzystnych wa-
runków do kształcenia w zakresie nowych technologii 
i ich zastosowań, zapewniając w rezultacie systema-
tyczny wzrost liczby studentów oraz absolwentów 
priorytetowych kierunków studiów, wyposażonych 
w najnowszą wiedzę i kwalifikacje, przygotowanych 
do funkcjonowania na wymagającym rynku pracy.

Dzięki zaawansowanej technologicznie zinte-
growanej infrastrukturze dydaktycznej i badawczej 
CNTI umożliwi usprawnienie procesu dydaktycz-
nego i rozwój nowych form kształcenia, takich jak 
nauczanie na odległość (e-learning). CNTI zapew-
ni szeroki dostęp do elektronicznych zasobów edu-
kacyjnych (portal edukacyjny) oraz włączy w jeszcze 
większym stopniu narzędzia informatyczne w proces 
nauczania studentów. Realizacja projektu poszerzy 
wachlarz możliwości kształcenia w zakresie zastoso-
wania ICT we wszystkich zawodach ekonomicznych. 
W szczególności wzbogaci kształcenie praktyczne na 
kierunkach: gospodarka przestrzenna (m.in. syste-
my GIS, systemy katastralne, narzędzia informa-
tyczne w administracji publicznej, zarządzanie pro-
jektami), finanse i rachunkowość (m.in. systemy fi-

nansowo-księgowe, systemy zarządzania finansowe-
go, serwisy finansowe i giełdowe, narzędzia analizy 
inwestycyjnej) oraz zarządzanie i ekonomia (m.in. 
systemy wspomagania zarządzania, systemy zarzą-
dzania relacjami z klientami, systemy logistyczne, 
systemy obsługi kadrowej, finansowej, magazynowej 
itp., zarządzanie łańcuchami dostaw, e-logistyka).

Dzięki zaawansowanej technologicznie, zinte-
growanej infrastrukturze dydaktycznej i badawczej, 
projekt CNTI pozytywnie wpłynie na kreowanie 
kompetencji pozwalających na wdrażanie zaawan-
sowanych usług tworzących w perspektywie warun-
ki do rozwoju gospodarki w regionie i przyciągania 
inwestorów zewnętrznych. Realizacja projektu bę-
dzie pozytywnym impulsem do wzmocnienia kapita-
łu innowacyjnego i kreatywnego regionu oraz jesz-
cze większego zaangażowania zespołów naukowych 
w kształtowanie europejskiej przestrzeni badawczej, 
a także do tworzenie i wdrażanie nowych technolo-
gii w przedsiębiorstwach. Zakładany w CNTI dostęp 
do elektronicznej literatury fachowej, specjalistycz-
nych baz danych, do cyfrowych źródeł informacji 

z jednoczesnym usprawnieniem ich wyszukiwania, 
przetwarzania i wykorzystywania niewątpliwie wpi-
suje się też w podstawowe elementy rozwoju społe-
czeństwa informacyjnego. Inwestycja wspiera reali-
zację „Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyj-
nego Województwa Śląskiego do roku 2015”. Prowa-
dzona w obiekcie działalność nie tylko wzmocni już 
nawiązaną współpracę pomiędzy sferą naukowo-dy-
daktyczną i biznesem w zakresie kreowania oraz za-
stosowania ICT, ale także stanowić będzie nowocze-
sną platformę do wypracowywania jej nowych form 
nastawionych na innowacyjność. Dodatkowo, z uwa-
gi na zastosowanie najnowocześniejszych technolo-
gii informatycznych i audiowizualnych (np. jedyna 
w okolicy aula wyposażona w stanowiska kompute-
rowe, specjalistyczne laboratoria informatyczne, czy-
telnia multimedialna itd.), a także dostęp do specja-
listycznego oprogramowania, baz danych itp., obiekt 
stanie się nie tylko centralnym ośrodkiem w zakresie 
kształcenia informatycznego, ale w sposób naturalny 
także miejscem integrującym wydarzenia branży IT 
w regionie (sympozja naukowe, konferencje i spotka-
nia biznesowe, samorządowe, szkolenia itp.).
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Budowa CNTI ściśle koresponduje z przyjętą 
w Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 2020”, wi-
zją Katowic jako stolicy Górnego Śląska XXI wie-
ku, w tym w szczególności krajowego ośrodka badań 
naukowych i rozwojowych w zakresie zaawansowa-
nych technologii. Projekt pozwala realizować, przy-

jęty jako strategiczny, cel umiejscowienia miasta na 
mapie międzynarodowych ośrodków naukowo-ba-
dawczych i wdrożeniowych w zakresie zaawansowa-
nych technologii. Stanowi ważny element w pożąda-
nym w tejże Strategii powstawaniu miejsc efektyw-
nej współpracy nauki i biznesu, której produktem 

ma być transfer innowacji technologicznych, spo-
łecznych i organizacyjnych, a także służy koncentra-
cji przedsiębiorstw z branż ICT. Budowa nowocze-
snego obiektu o ciekawej architekturze niewątpli-
wie uatrakcyjni też przestrzeń publiczną w mieście, 
w szczególności pozwoli na domkniecie układu funk-
cjonalno-przestrzennego intensywnie rozwijającej 
się w ostatnim czasie części akademickiej osi rzecz-
nej biegnącej wzdłuż Rawy, tzw. Bulwarów Rawy 
(w tym także poprzez bezpośrednie nawiązanie do 
realizowanej przez miasto przestrzeni rekreacji pie-
szej i rowerowej). Budowa CNTI ściśle koresponduje 
także z przyjętą w Strategii Rozwoju Województwa 
Śląskiego „Śląskie 2020” wizją województwa jako 

regionu o nowoczesnej i zaawansowanej technolo-
gicznie, opartej na wiedzy gospodarce, regionu o du-
żej koncentracji aktywności badawczo-rozwojowej 
(w szczególności w zakresie ICT), o dobrze rozwinię-
tym i dostępnym szkolnictwie wyższym (zapewnia-
jącym wysoką jakość kształcenia oraz dostosowa-
nym do aktualnych potrzeb rynku pracy).

CNTI rozpocznie swoją działalność w październi-
ku 2013 r. Planowany całkowity koszt realizacji pro-
jektu inwestycyjnego (obejmujący opracowanie doku-
mentacji technicznej, wykonanie prac budowlanych, 
pełne wyposażenie obiektu, nadzór inwestycyjny i au-
torski) wynosi 50,3 mln zł, z czego wartość kontraktu 
z generalnym wykonawcą wynosi 38,7 mln zł.

Parametry techniczne inwestycji

Dane techniczne budynku CNTI
Powierzchnia netto pomieszczeń w całości, w tym: 7.005,73 m2

Powierzchnia użytkowa całości 3.916,85 m2 
Powierzchnia usługowa całości 1.121,48m2

Powierzchnia ruchu 1.069,30m2 
Powierzchnia zamkniętego parkingu 898,10 m2

Powierzchnia całkowita brutto wraz z parkingiem zamkniętym 7.856 m2 
Kubatura brutto całości 32.763m3 

Bilans terenu
Powierzchnia zabudowy budynku CNTI 1.396 m2

Powierzchnia zabudowy tarasu 860 m2

Powierzchnia zabudowy stacji trafo 31 m2

Parkingi otwarte i drogi 5.308 m2

Chodniki i ścieżka rowerowa 2.005 m2

Rampy piesze 563 m2

Powierzchnia kładki pieszej nad Rawą 186 m2

Zieleń 1.814 m2

W
iz

ua
liz

ac
je

 b
ud

yn
ku

: P
ra

co
w

ni
a 

Pr
oj

ek
to

w
a 

„W
oj

ci
ec

h 
Po

dl
es

ki
” 

sp
. z

 o
.o

.
W

iz
ua

liz
ac

je
 b

ud
yn

ku
: P

ra
co

w
ni

a 
Pr

oj
ek

to
w

a 
„W

oj
ci

ec
h 

Po
dl

es
ki

” 
sp

. z
 o

.o
.

W
iz

ua
liz

ac
je

 b
ud

yn
ku

: P
ra

co
w

ni
a 

Pr
oj

ek
to

w
a 

„W
oj

ci
ec

h 
Po

dl
es

ki
” 

sp
. z

 o
.o

.



16 Forum, nr 34, styczeń 2012

WYDARZENIA

PROGRES 3
– transgraniczna współpraca uczelni 

polskich, czeskich i słowackich
27 października 2011 r. rektor, prof. Jan Pyka, podpisał w siedzibie Uniwersytetu Technicznego w Ostra-
wie memorandum o współpracy w ramach konsorcjum PROGRES 3.

Misją powołanego konsorcjum jest nawiązanie 
współpracy naukowej oraz wspieranie rozwoju in-
nowacji pomiędzy uczelniami regionu śląsko-mo-
rawskiego, regionu Żyliny oraz województw śląskie-
go i opolskiego. Działalność konsorcjum będzie do-
pełnieniem tworzonego na poziomie zaangażowa-
nych regionów Europejskiego Ugrupowania Współ-
pracy Terytorialnej TRITIA.

W skład konsorcjum, oprócz naszej Uczelni i Uni-
wersytetu Technicznego w Ostrawie weszli:

Uniwersytet w Ostrawie, –
Uniwersytet Śląski  –
w Opawie,
Uniwersytet w Żylinie, –
Uniwersytet Alexandra  –
Dubčeka w Trenčínie,
Uniwersytet Opolski, –
Politechnika Opolska, –
Politechnika Śląska, –
Uniwersytet Śląski, –

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Biel- –
sku-Białej.

W listopadzie 2011 r. do zarządu konsorcjum 
wybrany został prorektor ds. nauki, prof. Krzysztof 
Marcinek. Zdecydowano także o powołaniu pierw-
szej grupy zadaniowej ds. wzajemnej mobilności stu-
dentów, doktorantów i pracowników nauki. Prze-
wodniczenie konsorcjum w pierwszej kadencji przy-
padło Uniwersytetowi Technicznemu w Ostrawie.

Katarzyna Haśnik

Spotkanie skarbników  
polskich metropolii

Marcin Baron

W 2011 roku po raz pierwszy obligatoryjnie 
przeprowadzono badania sprawozdań finansowych 
miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 150 tys. 
osób. Audytorzy sprawdzili ich gospodarkę finanso-
wą za 2010 rok. Zagadnienia te były przedmiotem 
konferencji, która odbyła się 17 listopada br. w Uni-
wersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Organi-
zatorami spotkania pod hasłem „Audyt Miast Unii 
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Metropolii Polskich 2010” byli: 
Unia Metropolii Polskich, Mia-
sto Katowice, Uniwersytet Eko-
nomiczny w Katowicach oraz 
firmy audytorskie: Deloitte, 
Ernst & Young, KPMG oraz 
PWC. Spotkanie zgromadziło 
w pierwszej kolejności skarb-
ników polskich metropolii, lecz 
także innych praktyków samo-
rządowych, biegłych rewiden-
tów oraz szerokie grono akade-
mików i studentów.

„Zarówno z perspektywy sa-
morządów lokalnych, jak i z punk-
tu widzenia firm audytorskich, 
badanie to przyniosło ciekawe 
obserwacje dotyczące specyfiki 
sektora publicznego. Dało rów-
nież możliwość wzajemnego po-
znania- z jednej strony uwarun-

kowań towarzyszących finansom publicznym, a z dru-
giej wymogów jakie stawiają audytorzy z pierwszej 
czwórki światowych firm audytorskich” – mówiła 
Danuta Kamińska, przewodnicząca Komisji Skarb-
ników Miast Unii Metropolii Polskich, skarbnik 

Katowic. „Naszym celem jednak jest nie tylko for-
malne zadośćuczynienie przepisom prawa, ale by 
audyt finansowy przyniósł dodatkową wartość do-
daną dla każdego Miasta. Czerpiąc wiedzę z na-
szych doświadczeń w tym zakresie, zamierzamy 
rozpatrywać wyniki audytu w kontekście ratingu, 
w kontekście wymogów absolutoryjnych, w kontek-
ście wiarygodności kredytowej postulując również 
zmiany stosownych przepisów”. Z kolei rektor, prof. 

Jan Pyka, podkreślał, że dla uczelni konferencja or-
ganizowana wraz z Unią Metropolii Polskich jest 
dobrym przykładem współpracy nauki z praktyką”. 
„W progach uczelni goszczą praktycy i eksperci, 
wchodzą w dialog ze środowiskiem naukowym i do-

datkowo włączają w tę inicjatywę studentów. To 
niewątpliwie wielka wartość dla nas wszystkich. 
Szczególnie cieszę się, że młodzi ludzie mają możli-
wość odbycia niezwykłego seminarium, podczas 

którego czołówka polskich miast przedstawi swoje 
doświadczenia. To wiedza, której nie da się wyczy-
tać z książek; nie ma jej nawet jeszcze w najnow-
szych publikacjach. A przecież ci młodzi ludzie już 
wkrótce wejdą na rynek pracy – także w sferze fi-
nansów publicznych i samorządu terytorialnego”.

Na zakończenie konferencji opracowane zostały 
rekomendacje dla Zarządu Unii Metropolii Pol-
skich.
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We wrześniu br. w Ustroniu odbyło się VIII już spotkanie w cyklu konferencyjnym „Dokonania współczesnej myśli 
ekonomicznej” organizowanym przez prof. Urszulę Zagórę-Jonsztę wraz z pracownikami Zakładu Historii Myśli 
Ekonomicznej w Katedrze Ekonomii. Wśród uczestników konferencji znalazło się wielu znakomitych gości z naj-
ważniejszych ośrodków akademickich w kraju, w tym m.in. z Poznania, Wrocławia, Krakowa, Gdańska, Torunia, 
Szczecina czy Warszawy.

Tegoroczna edycja konferencji za przedmiot roz-
ważań przyjęła kategorię dobrobytu społecznego, bę-
dącego celem działań jednostek i całego społeczeń-
stwa, a zarazem nadającego sens teorii ekonomii 
i życiu gospodarczemu. Nie ulega wątpliwości, iż 
szeroko rozumiany dobrobyt jest tak naprawdę nad-
rzędnym celem każdego procesu gospodarowania, 
nawet jeśli nie mówi się o tym explicite, a tym sa-
mym leży u podstaw całej nauki ekonomii oraz orga-
nizowania się społeczeństw. Pierwsze próby nauko-
wego ujęcia kategorii dobrobytu w teorii ekonomii 
przywodzą na myśl tak wielkie nazwiska, jak Alfred 
Marshall, Francis Edgeworth czy Arthur Cecil Pi-
gou, jednak nurt przez nich zapoczątkowany z cza-
sem utknął, jak się wydaje, w nadmiernym formali-
zmie i wysokim poziomie abstrakcji prowadzonych 
rozważań, aby ostatecznie zostać zepchniętym na 
boczny tor mainstreamowej ekonomii. Problematy-
ka mierzenia i racjonalizowania dobrobytu jednak 
wraca i powracać będzie chyba zawsze dopóty, dopó-
ki istnieć będzie człowiek ze swoimi niezaspokojony-
mi potrzebami, który podejmuje decyzje kierując się 

określonymi kryteriami racjonalności w warunkach 
mniejszej lub większej rzadkości zasobów.

Współcześnie kategoria dobrobytu nabiera wszak 
coraz większego znaczenia w dyskusjach akademic-
kich, w pracach popularnonaukowych czy w codzien-
nej publicystyce, przede wszystkim ze względu na 
nową optykę obserwacji świata, zarówno świata 
znajdującego się za naszym oknem, jak i tego znaj-
dującego się za horyzontem cyfrowych przekaźni-
ków medialnych. Nowoczesna rzeczywistość stała się 
bowiem w dużej mierze – być może największą w hi-
storii – rzeczywistością porównań i studiów kompa-
ratywnych. Zadajemy sobie pytania o dobrobyt nasz 
i dobrobyt naszych sąsiadów, dociekamy przyczyn 
bogactwa jednych i ubóstwa drugich, drżymy o kon-
dycję człowieka w jakże licznych obszarach nędzy na 
świecie, jak również pytamy o etykę rynków finan-
sowych i działalności Wall Street. Nigdy wcześniej 
możliwości dokonywania porównań z innymi nie 
były zresztą tak wielkie jak dzisiaj. Niestety, wraz 
z tym poszerzeniem horyzontów i przestrzeni po-
równawczej rodzą się złe emocje i wygórowane am-
bicje, następuje inflacja oczekiwań społecznych, kru-
szy się etyka zachowań i cnota cierpliwości. Zagad-
nienie dobrobytu społecznego i indywidualnego staje 
się zatem problemem uniwersalnym, zaprzątającym 
myśli współczesnego człowieka.

Pozostaje nam w tym kontekście postawić py-
tanie, jaką rolę ma w tym wszystkim do odegrania 
ekonomia (i ogólniej nawet – nauki społeczne)? Czy 
jej zadaniem ma być tylko opis rzeczywistości i sku-
teczne ujęcie dobrobytu społeczeństw w formę mode-
lową, czy może dzięki niej jesteśmy w stanie kształ-
tować nasz świat w taki sposób, aby maksymalizo-
wać ów dobrobyt? Czy kategorie, którymi posługują 
się badacze są wystarczające do wiarygodnego opisu 
zagadnień ubóstwa i dobrobytu, przed którymi stoją 
chyba wszystkie społeczeństwa świata? Czy nauki 
społeczne dysponują narzędziami, za pomocą któ-
rych można wpłynąć na maksymalizację dobrobytu 
i czy są one politycznie możliwe do wykorzystania?

Wszystkie powyższe pytania i wątpliwości sta-
ły się kanwą do rozważań i dyskusji prowadzonych 
podczas konferencji. Nie sposób przytoczyć wszyst-
kich wygłoszonych referatów ani prowadzonych dys-

Dobrobyt w rozumieniu  
nauk społecznych

Sławomir Czech
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put, ale można przynajmniej zapewnić, iż prowadzo-
no je z ogromnym zaangażowaniem oraz że były na 
wysokim poziomie merytorycznym. Warto natomiast 
przytoczyć choć część z interesujących wystąpień.

Obrady podzielono na trzy sesje plenarne, po jed-
nej w każdym dniu konferencji. Jako pierwszy re-
ferat wygłosił prof. Wacław Stankiewicz z Wyższej 
Szkoły Businessu, Administracji i Technik Kompu-
terowych w Warszawie. W wystąpieniu, o intrygu-
jącym tytule „Ekonomia dobrobytu – oczekiwany 
i zakłócony poród”, profesor odnosił się do trudne-
go czasu I wojny światowej oraz początków ekono-
mii dobrobytu, za jaką można uznać publikację The 
Economics of Welfare Arthura C. Pigou z 1920 roku. 
Profesor skonkludował swe rozważania myślą, iż 
ludzkość mimo wszystko potrzebuje utopii, aby dzię-
ki niej móc dążyć do określonego celu, do lepszego 
świata powszechnego dobrobytu. Podobnie następ-
na prelegentka, prof. Elżbieta Kundera z Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, prowadziła rozważania o ewo-
lucji ekonomii dobrobytu, zastanawiając się, w jaki 
sposób ekonomiści reprezentujący różne nurty eko-
nomii odnoszą się do takich norm społecznych, jak 
uczciwość, tolerancja i pracowitość jako warunków 
osiągania dobrobytu społecznego.

Na niezwykle ważny aspekt współczesnych prze-
mian w postawach społecznych zwrócił uwagę prof. 
Marek Ratajczak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Po-
znaniu. Demokratyzacja transakcji finansowych nie-
sie bowiem ze sobą zagrożenie, z którego świat za-
chodni nie zdaje sobie do końca sprawy. Młode poko-
lenie obywateli tych krajów coraz częściej reprezen-
tuje postawę deprecjonującą znaczenie pracy. Ich 
zdaniem, zamożność ludzi pochodzi przede wszyst-
kim ze spekulacji giełdowych i transakcji finanso-
wych, a nie z wytrwałej i ciężkiej pracy. Rodzi to 
obawy o możliwy powrót do historii w postaci wzro-
stu znaczenia postaw rentierskich, a także stawia 
pod znakiem zapytania przyszłość społeczeństw od-
wykłych od podejmowania tradycyjnej pracy zarob-
kowej, pracy tworzącej bogactwo w sferze realnej.

Profesor Andrzej Matysiak z Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu potwierdził obawy przed-
mówcy dodając, że przecież sam wzrost produktyw-
ności czy rozmiarów produkcji jako takiej nie pro-
wadzi jeszcze do wzrostu dobrobytu społecznego. Co 
więcej, w dzisiejszych społeczeństwach postindu-
strialnych to zupełnie inne czynniki konstytuują do-

brobyt człowieka niż jeszcze kilka dekad temu. Pro-
blem rosnącego ubóstwa i nierówności społecznych 
potęgują dzisiaj procesy liberalizacyjne, integracyjne 
i globalizacyjne nie dlatego, że prowadzą do wzrostu 
zysków przedsiębiorstw, lecz dlatego, że owe zyski 
nie przekładają się na wzrost płac. Źródłem wzrostu 
gospodarczego ostatnich dekad była konsumpcja na-
pędzana ekspansją kredytową, a nie wzrostem wy-
nagrodzeń, co przełożyło się w końcu na kryzys, któ-
rego niedawno doświadczyliśmy. Nauka ekonomii 
musi zatem poszerzyć swoje pole badawcze o czyn-
niki pozaekonomiczne, ponieważ w przeciwnym wy-
padku wpadnie w pułapkę technokratyzmu zupełnie 
wyobcowanego z problemów współczesnego świata. 
Paradoksalnie zatem ekonomii znów przypisze się 
miano „ponurej nauki”, jak można by wywnioskować 
z wystąpienia prof. Wiesława Łuczyńskiego z Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który poszu-
kiwał związków pomiędzy kryzysami gospodarczymi 
a wzrostem ubóstwa czy epidemiami w ujęciu retro-
spektywnym.

Krytycznie wobec wpływu niedawnego kryzy-
su na dobrobyt społeczny wypowiadali się także 
inni uczestnicy konferencji. Profesor Miron Kłusak 
z Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni 
zwrócił uwagę, iż zaistniała tak naprawdę potrze-
ba „zresetowania” istniejącego układu sił i relacji 
w gospodarkach narodowych i ponadnarodowych, 
choć w rzeczywistości taki krok byłby niezwykle ry-
zykowny i nie wiadomo czy w długim okresie przy-
niósłby pożądane zmiany. Profesor Ryszard Barczyk 
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu mówił 
o słabości współczesnej teorii ekonomii opierającej 
się ma modelach gospodarki zamkniętej, które już 
od jakiegoś czasu nie przystają do realiów gospodar-
ki światowej, a prof. Marian Turek z Uniwersyte-
tu Gdańskiego postulował konieczność intensyfika-
cji poszukiwań nowych mierników dobrobytu spo-
łecznego. Profesor Grażyna Wolska z Uniwersytetu 
Szczecińskiego wskazywała na potrzebę etycznej re-
fleksji nie tylko wśród podmiotów rynkowych, lecz 
także wewnątrz instytucji państwowych. Choć ety-



20 Forum, nr 34, styczeń 2012

WYDARZENIA

ka nigdy nie zastąpi prawa, to jej brak wśród kadry 
urzędniczej niesie za sobą poważne konsekwencje, 
jak np. zwiększenie kosztów społecznych i transak-
cyjnych, zachowania korupcyjne czy spadek zaufa-
nia do władz. Ostatnim wystąpieniem dnia był re-
ferat prof. Aleksandry Lityńskiej z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, w którym przybliżono 
uczestnikom konferencji postacie prof. Mieczysła-
wa Bochenka i prof. Józefa Milewskiego, jako pierw-
szych docentów ekonomii politycznej na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim.

Drugi dzień konferencji przyniósł nie mniej cie-
kawe referaty niż pierwszy. Doktor hab. Izabela 
Bludnik i dr Jacek Wallusch z Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu prowadzili rozważania na te-
mat zmian dobrobytu w modelach wielorakiej rów-
nowagi, a dr Wojciech Giza z Uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie proponował poszerzenie funk-
cji użyteczności o czynnik decyzji obcych ze wzglę-
du na coraz większą zależność dobrobytu jednostki 
od decyzji podejmowanych przez osoby trzecie. Zaj-
mowano się również takimi zagadnieniami, jak do-
brobyt społeczny w optyce nauki społecznej Kościo-
ła katolickiego, dobrobyt w działaniach zbiorowych 
czy skłonności migracyjne ludności. Wskazywano na 
konieczność osiągania wzrostu gospodarczego sprzy-
jającego ubogim, dyskutowano o przyszłości państw 
dobrobytu, przybliżano stanowiska różnych myśli-
cieli wobec koncepcji dobrobytu społecznego.

Sesję plenarną trzeciego, ostatniego dnia kon-
ferencji rozpoczął dr Piotr Michoń z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu, który skoncentrował 
się na zagadnieniu szczęścia człowieka i możliwo-
ści jego powiązania z polityką państwa, a następnie 
dr Anna Zachorowska-Mazurkiewicz z Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego przybliżyła uczestnikom kwestię 
dobrobytu z punktu widzenia ekonomii feministycz-
nej. W dalszej części sesji doszukiwano się jeszcze 
związków pomiędzy dobrobytem społecznym a tu-
rystyką, mówiono o kwestii kapitału społecznego 
we współczesnym społeczeństwie oraz prowadzono 
rozważania o ekonomicznym wymiarze sprawiedli-
wości.

Doniosłość zagadnienia dobrobytu, będącego mo-
tywem przewodnim konferencji, potwierdziła się 
przede wszystkim w burzliwych i spontanicznych 
dyskusjach, jakie prowadzili uczestnicy podczas se-
sji plenarnych i w kuluarach. Każdy mógł więc zna-
leźć interesujące go wątki oraz zyskać inspirację do 
dalszych badań i dociekań naukowych. Trudno prze-
cież uprawiać ekonomię i nauki społeczne, a jedno-
cześnie pomijać zagadnienie dobrobytu! W wystą-
pieniu podsumowującym konferencję prof. Urszula 
Zagóra-Jonszta podziękowała wszystkim uczestni-
kom za przybycie, ciekawe referaty i tak żywy udział 
w dyskusjach. Zaprosiła jednocześnie do uczestnic-
twa w kolejnej edycji konferencji, która odbędzie się 
za dwa lata.

Procesy internacjonalizacji  
we współczesnej  
gospodarce światowej

W październiku 2011 roku odbyła się X Jubileuszowa Konferencja Naukowa z cyklu „Procesy interna-
cjonalizacji w gospodarce światowej” zorganizowana przez Katedrę Międzynarodowych Stosunków 
Ekonomicznych.

Konferencję otworzyli rektor, prof. Jan Pyka, 
oraz kierownik Katedry MSE prof. Tadeusz Spo-
rek. Do uczestników konferencji specjalny list 
skierował Prezydent Miasta Katowice – Piotr 
Uszok, który z powodu ważnych obowiązków służ-
bowych nie mógł wziąć w niej osobistego udziału. 
W przekazanym na ręce prof. Tadeusza Sporka 
piśmie, Prezydent Piotr Uszok wyraził wielkie 

zadowolenie, iż Katowice mogą być po raz kolej-
ny gospodarzem tak ważnego wydarzenia i gościć 
jego uczestników. Ponadto wskazał na wzrost ran-
gi Katowic jako miejsca organizacji spotkań i in-
nych wydarzeń biznesowo-kulturalnych oraz wy-
mienił przedsięwzięcia mające na celu zwiększe-
nie roli naszego miasta w Europie jako centrum 
kongresowego.

X Jubileuszowa Konferencja Naukowa
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Uczestnikami konferencji byli pracownicy 
naukowi reprezentujący wiele różnych polskich 
uczelni i ośrodków naukowych, w tym między in-
nymi: Szkołę Główną Handlową w Warszawie, 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uni-
wersytet Warszawski, Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Kra-
kowie, Uniwersytet Śląski, Politechnikę Śląską, 
Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, 
Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Opolski, 
Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowi-
cach. Przedstawicielem uczelni zagranicznej, bio-
rącym udział w konferencji był prof. Vladislav Pa-
vlat (z czeskiego Uniwersytetu Finansów i Admi-
nistracji). Konferencję uświetnił swoją obecnością 
dr hab. Maciej Szpunar – Przedstawiciel Polskiej 
Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Głównym celem konferencji było zapoznanie się 
z doświadczeniami badawczymi innych ośrodków 
naukowych, wymiana poglądów oraz integracja 
środowiska akademickiego skupionego wokół pro-
blematyki szeroko rozumianego procesu internacjo-
nalizacji. Wygłoszone podczas konferencji referaty 
dotyczyły między innymi kondycji współczesnej go-
spodarki światowej, różnych aspektów konkuren-
cyjności, problemów integracji, w tym w szczegól-
ności w Unii Europejskiej, zagranicznych inwesty-
cji bezpośrednich oraz bardziej szczegółowych kwe-
stii, jak na przykład zarządzania w czasie kryzysu 
na przykładzie województwa śląskiego.

Obrady konferencyjne prowadzone były w dwóch 
częściach: pierwszej – plenarnej oraz drugiej, po-
południowej, składające się z dwóch paneli tema-
tycznych.

W sesji plenarnej, którą poprowadził prof. Ka-
zimierz Starzyk (SGH), wygłoszono w sumie sześć 
referatów. Pierwszym prelegentem był dr hab. 
M. Szpunar, który w swoim wystąpieniu zwrócił 
uwagę na aktualny kryzys integracji europejskiej 

oraz konieczność podjęcia kroków w kierunku ko-
ordynacji polityki gospodarczej. M. Szpunar scha-
rakteryzował istotę Prezydencji w Radzie UE, 
przypomniał przyjęte przez Polskę cele Prezyden-
cji oraz nakreślił najważniejsze polskie inicjatywy 
podjęte w ramach Prezydencji w II połowie 2011 
roku. Drugi referat w sesji plenarnej, przedsta-
wiony przez prof. Magdalenę Kachniewską (SGH), 
dotyczył wpływu korporacji transnarodowych na 
kształt współczesnego rynku turystycznego. Na-
stępnie prof. Maja Szymura-Tyc (UE, Katowice) 
omówiła umiędzynarodowienie działalności ba-
dawczo-rozwojowej jako przesłankę tworzenia 
międzynarodowych sieci innowacyjnych i zapre-
zentowała cechy współczesnego modelu innowa-
cji, pokazując także elementy umiędzynarodowie-
nia aktywności w obszarze B+R oraz podkreślając 
w tym rolę korporacji transnarodowych. Czwarty 
referat, zatytułowany „Nowe oblicze kapitału pań-
stwowego w ekspansji międzynarodowej przedsię-
biorstw”, przedstawiła prof. Małgorzata Poniatow-
ska-Jaksch (SGH) wskazując w nim na wzrost roli 
państwa w gospodarce, nasilenie instytucjonali-
zmu oraz analizując funkcjonowanie krajów kapi-
talizmu państwowego jako miejsca ekspansji mię-
dzynarodowej. Kolejnym prelegentem podczas se-
sji plenarnej konferencji był prof. Eugeniusz Plu-
ciński (Akademia Finansów w Warszawie), który 
w swoim wystąpieniu skoncentrował się na ana-
lizie konkurencyjności polskiego eksportu z per-
spektywy nowoczesnych czynników wytwórczych 
na przykładzie handlu Polski z Unią Europejską. 
Ostatni referat w sesji plenarnej, pt. „Powstanie 
subsystemu w gospodarce światowej: przypadek 
Azji Wschodniej i Zatoki Perskiej – aspekty teo-
retyczne, ujęcie tezowe”, zaprezentował prof. Ka-
zimierz Starzyk. Podkreślił on wagę subsystemu 
jako podmiotu gospodarki światowej, scharakte-
ryzował mechanizm powstania subsystemu oraz 
określił rolę wybranych subsystemów we współ-
czesnej gospodarce światowej.

W drugiej części konferencji jeden z paneli za-
tytułowany „Internacjonalizacja i konkurencyj-
ność międzynarodowa” poprowadziła prof. Maja 
Szymura-Tyc. Referaty prezentowane w tym pa-
nelu dotyczyły różnych aspektów działalności 
przedsiębiorstw międzynarodowych oraz proble-
matyki konkurencyjności międzynarodowej. Dok-
tor Artur Klimek (UE Wrocław) przedstawił głów-
ne tezy referatu pt. „Regionalne korporacje trans-
narodowe z krajów Europy Środkowej i Wschod-
niej”, zwracając uwagę na skupienie się tych kor-
poracji na najbliższych im geograficznie rynkach 
oraz fakt traktowania przez nie działalności regio-
nalnej jako ostatecznej formy działalności. Drugi 
referat, zatytułowany „Strategie internacjonaliza-
cji przedsiębiorstw w klastrach”, zaprezentowała 
dr Maria Gancarczyk (WSB Nowy Sącz), charak-
teryzując w nim nie tylko same strategie, ale tak-
że wskazując na znaczenie klastrów dla optymal-
nego wykorzystania wiedzy. Interesujące wnioski 
z badań nad konkurencyjnością polskich przed-
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siębiorstw szybko rosnących przedstawił dr Rafał 
Śliwiński (UE Poznań) podkreślając decydujące 
znaczenie czynników niematerialnych oraz istnie-
jących powiązań między zasobami firmy w budo-
waniu jej trwałej przewagi konkurencyjnej. Pro-
blem konkurencyjności pojawił się także w odnie-
sieniu do polskich gospodarstw trzodowych w re-
feracie dr Elżbiety Szymańskiej (SGGW). Kolej-
ny referat przedstawiła dr Urszula Janeczek (UE 
Katowice) na temat „Proces internacjonalizacji 
przedsiębiorstw a koncepcja społecznej odpowie-
dzialności biznesu”, w którym zwróciła uwagę 
między innymi na znaczenie kryzysu finansowe-
go jako źródła debaty na temat wartości natury 
moralnej w działalności przedsiębiorstw. Pesymi-
styczne dla województwa śląskiego wnioski, mó-
wiące o utracie przez nie zdolności konkurencyj-
nej, wynikały z referatu współautorstwa prof. Jó-
zefa Misali i dr Elżbiety Siek (SGH i Politechni-
ka Radomska) pt. „Międzynarodowa konkurencyj-
ność gospodarki województwa śląskiego w okresie 
transformacji”. Następnie prof. Teresa Pakulska 
(SGH) przedstawiła referat na temat „Miasta XXI 
w. w poszukiwaniu nowych przewag konkuren-
cyjnych korporacji transnarodowych” wskazu-
jąc między innymi na znaczenie lokalizacji jako 
źródła nowych wartości i przewag dla korpora-
cji. Dwa ostatnie referaty w tym panelu to: „We-
wnątrzunijny eksport Polski i jego konkurencyj-
ność”, zaprezentowany przez dr Ewę Szymanik 
(Akademia Krakowska), oraz „Antykonkurencyj-
ne praktyki biznesowe w handlu międzynarodo-
wym. Teoretyczna analiza przypadku karteli eks-
portowych”, przedstawiony przez dr. Bartosza Mi-
chalskiego (Uniwersytet Wrocławski). Pytania do 
autorów i ożywiona dyskusja zakończyły tę część 
panelu, a prowadząca, prof. Maja Szymura-Tyc, 
podsumowała przedstawione referaty i podzięko-
wała prelegentom.

Drugi panel w części popołudniowej, zatytu-
łowany „Integracja regionalna i problemy współ-
czesnej gospodarki światowej”, moderowała prof. 
Magdalena Kachniewska, która na wstępie na-
kreśliła główne nurty wchodzące w zakres pro-
blematyki integracji regionalnej i globalnej, a na-
stępnie poprosiła o przedstawienie wybranych re-
feratów. Jako pierwsza w tym panelu wystąpiła 
prof. Elżbieta Czarny (SGH), która ze współauto-
rem, prof. Jerzy Menkesem przygotowała intere-
sujący referat dotyczący specyfiki procesów inte-
gracji na kontynencie azjatyckim. Następnie głos 
zabrał prof. Vladislav Pavlat (Uniwersytet Finan-
sów i Administracji, Praga) przedstawiając głów-
ne tezy opracowania pt. „Re-shaping the Global 
Financial Architecture: Dual SIFIs’ Role” oraz 
proponując pewne rozwiązania dla zwiększenia 
stabilności międzynarodowego systemu finanso-
wego. Trzeci referat zaprezentowała dr Krystyna 
Mitręga-Niestrój (UE Katowice) analizując skut-
ki światowego kryzysu finansowego w sferze re-
alnej. Następnie dr Ewa Dziwok (UE Katowice), 
autorka referatu pt. „Wyzwania dla polityki pie-

niężnej Europejskiego Banku Centralnego wobec 
poszerzonej strefy euro o kraje Europy Środkowo-
Wschodniej”, wskazała na istotne zagrożenia dla 
gospodarki związane z obecnością w strefie euro 
i jednocześnie sformułowała warunki bezpieczne-
go wprowadzenia euro w Polsce. Kolejny referat, 
zatytułowany „Efektywność rynku walutowego 
w kontekście zaburzenia płynności międzynaro-
dowej w latach 2008-2011 na przykładzie Polski 
i Węgier”, przedstawił dr Marcin Gruszczyński 
(Uniwersytet Warszawski). Problematyka zmien-
ności cen na międzynarodowych rynkach rolnych 
była przedmiotem analizy w referacie dr Domi-
niki Malchar-Michalskiej (Uniwersytet Opolski). 
Kolejnym prelegentem tego panelu był dr Grzegorz 
Mazur (UE Poznań), który w swoim referacie pt. 
„Regionalizacja światowego handlu – sprzeczność 
czy uzupełnienie układu wielostronnego?” zwrócił 
uwagę na dylematy pomiędzy regionalizacją a glo-
balizacją. Wśród zaprezentowanych referatów w tej 
sesji znalazło się jeszcze opracowanie dr Grażyny 
Olszewskiej (Politechnika Radomska) pt. „Efek-
tywność a stabilność rynków finansowych w wa-
runkach globalizacji” oraz dr Bożeny Pery (UE 
Kraków) pt. „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
Unii Europejskiej a globalny kryzys gospodarczy”.

W ramach poszczególnych sesji przewidziany 
był także czas na otwartą dyskusję, co uczestnicy 
konferencji w pełni wykorzystali zgłaszając wie-
le pytań i uwag. Poruszone w prezentowanych re-
feratach problemy oraz doświadczenia badawcze 
i bezpośrednie obserwacje poszczególnych uczest-
ników konferencji stały się podstawą interesują-
cej dyskusji, która przeniosła się także do kulu-
arów i stanowiła ważne dopełnienie obrad.

W godzinach popołudniowych odbyło się pod-
sumowanie i zakończenie konferencji. Uczestnicy 
wyrazili zadowolenie z możliwości wymiany swo-
ich poglądów, podzielenia się pewnymi wątpliwo-
ściami związanymi z prowadzonymi badaniami 
oraz spotkania i nawiązania także wielu nowych 
kontaktów naukowych. Pozytywne komentarze ze 
strony gości, jak i studentów już w trakcie kon-
ferencji stanowią zachętę do organizacji kolejnej 
edycji. Tym samym konferencja stała się cennym 
forum wymiany naukowej, źródłem nowych inspi-
racji i z pewnością spełniła swój podstawowy cel. 
Trwałym efektem prowadzonych dyskusji i prze-
myśleń pokonferencyjnych będzie recenzowana 
publikacja naukowa.

W organizację konferencji zaangażowała się 
także grupa studentów kierunku MSG. Wolonta-
riuszki odpowiedzialne były za rejestrację uczest-
ników, obsługę sprzętu oraz za przygotowanie 
materiałów konferencyjnych. Dodatkowo, stu-
denci obecni na salach wykładowych byli aktywni 
w otwartej dyskusji i swoją obecnością przyczynili 
się do budowania pozytywnego wizerunku naszej 
Alma Mater.

Pracownicy Katedry MSE i Studenci
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Radosław Jeż

Dylematy 
współczesnego 

rynku pracy
Konferencję rozpoczęło wystąpienie prof. Do-

roty Kotlorz, która przywitała zaproszonych gości 
oraz podziękowała przedstawicielom Instytutu Pra-
cy i Spraw Socjalnych za objęcie przez Instytut pa-
tronatu nad konferencją. W krótkim wystąpieniu 
prof. D. Kotlorz przedstawiła cel, jaki przyświecał 
organizatorom konferencji. Stwierdziła między in-
nymi, że dyskusja nad problemami wynikającymi 
z niedopasowań podaży zasobów pracy i popytu na 
pracę, zmian w strukturze zatrudnienia, bezrobo-
ciem strukturalnym oraz wieloma innymi dylema-
tami współczesnego rynku pracy powinna stać się 
przyczynkiem do wypracowania jednolitego stano-
wiska niezbędnego do dalszego rozwoju badań na-
ukowych oraz procesu dydaktycznego. Podkreśliła 
również, że to spotkanie stanowi jednocześnie odpo-
wiedź na potrzebę integracji środowiska naukowe-
go, które za priorytety swoich badań naukowych ob-
rało problematykę rynku pracy oraz kwestie ekono-
miczno-społeczne z tym związane. W dalszej części 
wystąpienia prof. D. Kotlorz powitała bardzo ser-
decznie wszystkich gości, życząc interesujących ob-
rad i dyskusji.

Następnie głos zabrał przedstawiciel Instytutu 
Pracy i Spraw Socjalnych, prof. Marek Bednarski. 
W pierwszej kolejności prof. M. Bednarski w imie-
niu Dyrektor IPiSS dr hab. B. Balcerzak-Paradow-
skiej podziękował organizatorom za zwrócenie się 
do Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warsza-
wie o objęcie patronatem tej Konferencji. Profesor 
M. Bednarski nadmienił, iż IPiSS w ramach swoich 
badań porusza wiele ważnych aspektów życia spo-
łeczno-gospodarczego. Znaczna część badań prowa-
dzonych przez Instytut obejmuje problematykę do-
tyczącą rynku pracy. Profesor Bednarski na koniec 
swojego wystąpienia stwierdził, że temat Konferen-
cji prowokuje i daje podstawy do interesujących ob-
rad i wniosków.

Po zakończeniu sesji otwierającej, głos zabra-
ła prof. D. Kotlorz i zwróciła się z prośbą do prof. 
M. Bednarskiego (IPiSS) o przewodniczenie I sesji 
pt. „Rynek pracy – kontekst europejski”.

Jako pierwszy głos zabrał prof. E. Kwiatkow-
ski (UŁ) i wygłosił referat pt. „Cele zatrudnieniowe 
Strategii Lizbońskiej a rozwój gospodarki opartej 
na wiedzy w krajach Unii Europejskiej”. Profesor 

E. Kwiatkowski podkreślił, że podstawowym celem 
artykułu i wystąpienia jest ustalenie, jak zostały 
zrealizowane cele Strategii Lizbońskiej w krajach 
Unii Europejskiej, a w szczególności, czy zostały 
osiągnięte cele zatrudnieniowe oraz rozwój gospo-
darki opartej na wiedzy. W prezentacji podjęta zo-
stała próba odpowiedzi na pytanie, czy w poszcze-
gólnych krajach Unii Europejskiej między obu ce-
lami występuje zbieżność czy też wymienność. Do 
oceny stopnia rozwoju gospodarki opartej na wie-
dzy wykorzystano indeksy gospodarki opartej na 
wiedzy (Knowledge Economy Indexes), zaś oceny 
realizacji celów zatrudnieniowych Strategii Lizboń-
skiej dokonano na podstawie wskaźników stóp za-
trudnienia.

Tematem referatu wygłoszonego przez dr M. Gaj-
dę-Kantorowską (UE Kraków) było „Wprowadzenie 
euro a reformy rynku pracy aspekcie łagodzenia 
skutków szoków asymetrycznych”. Autorka w wy-
stąpieniu podkreśliła, że stabilność strefy euro za-
leży od wielu czynników. Reforma rynków pracy 
prowadząca do ich większej elastyczności pozwoli 
zwiększyć konkurencyjność niektórych gospodarek 
strefy euro, co jest warunkiem koniecznym możli-
wości przeciwdziałania skutkom negatywnych szo-
ków asymetrycznych w ramach unii walutowej. 
Brak koordynacji polityki rynków pracy i w efekcie 
zróżnicowana oraz relatywnie niska elastyczność 
tych rynków stanowią poważny powód, dla którego 
strefa euro nie stanowi optymalnego obszaru walu-
towego.

Kolejny referat wygłosiła dr M. Wojdyło-Pre-
isner (UMK w Toruniu) nt. „Zatrudnialność – de-
finicja, ewolucja koncepcji i metody pomiaru”. Au-
torka w swym wystąpieniu stwierdziła, że istotnym 
narzędziem w walce ze zjawiskami bezrobocia i wy-
kluczenia społecznego jest koncepcja zatrudnialno-
ści. Z powodu wieloaspektowości tego pojęcia Autorka 
podjęła próbę zdefiniowania i przedstawienia ewo-
lucji koncepcji oraz zaprezentowała ramy do analiz 
i pomiaru zatrudnialności, oparte na szeroko poję-
tych czynnikach indywidualnych, sytuacji osobistej 
i czynnikach zewnętrznych.

Następnie głos zabrała dr I. Ostoj (UE Katowi-
ce) i przedstawiała referat pt. „Rynki pracy krajów 
Unii Europejskiej po światowym kryzysie”. Doktor 

12-14 września 2011 roku w Beskidzie Małym od-
była się III konferencja naukowa pt. Dylematy 
współczesnego rynku pracy. Konferencja została 
zorganizowana przez Zespół Katedry Rynku Pracy 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a pa-
tronat nad nią objął Instytut Pracy i Spraw Socjal-
nych w Warszawie.
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Ostoj stwierdziła, że lata 2008-2009 okazały się dla 
światowej gospodarki trudnym sprawdzianem i do-
świadczeniem, którego skutki są wciąż odczuwalne. 
Ostatni kryzys zrodził się w sektorze finansów, ale 
szybko rozprzestrzenił się na pozostałe rynki na-
ruszając ich równowagę. Autorka stwierdziła, że 
nowe cechy ostatniego kryzysu skłaniają do tego, 
by przyjrzeć się jego skutkom w odniesieniu do ryn-
ków pracy.

Referat pt. „Zmiany w zatrudnieniu mieszkań-
ców województwa opolskiego po akcesji Polski do 
UE w świetle badań empirycznych” wygłoszony zo-
stał przez dr D. Rokitę-Poskart. W wystąpieniu za-
prezentowano zmiany ilościowe, jakie dokonały się 
w zakresie zatrudnienia w kraju i za granicą wśród 
ludności wiejskiej województwa opolskiego po ak-
cesji Polski do Unii Europejskiej − na przestrzeni 
lat 2006-2010. Autorka stwierdziła, że dokładne 
określenie wspomnianych zmian było możliwe dzię-
ki przeprowadzeniu ilościowych badań terenowych 
na tej samej próbie badawczej i z wykorzystaniem 
tej samej metody w 2006 roku oraz powtórzeniu ich 
w 2010 roku.

Ostatnim prelegentem w sesji I była dr S. Kubi-
ciel-Lodzińska, która zaprezentowała referat pt. „Czyn-
niki stymulujące i blokujące zatrudnienie cudzo-
ziemców w Polsce w opinii pracodawców oraz zagra-
nicznych pracowników (w świetle badań prowadzo-
nych w województwie opolskim)”. W wystąpieniu 
Autorka przedstawiła wyniki badań przeprowadzo-
nych w województwie opolskim wśród pracodaw-
ców zatrudniających cudzoziemców oraz wśród za-
granicznych pracowników. Doktor Kubiciel-Lodziń-
ska stwierdziła, że poza warunkami formalnopraw-
nymi, które zarówno pracodawcy, jak i pracownicy 
wskazali za czynnik blokujący, obie grupy wymie-
niały także trudności językowe, jako element utrud-
niający zarówno korzystanie z zagranicznej siły ro-
boczej, jak również podejmowanie pracy w Polsce. 
Badania objęły legalną sferę zatrudnienia.

Prof. W. Kwiatkowska, prof. E. Sojka, prof. M. Balcerowicz-Szkutnik, 

prof. A. Rączaszek i prof. E. Kwiatkowski

Na koniec obrad w I sesji, prof. M. Bednarski 
zaprosił do wspólnej dyskusji oraz do zadawania 
pytań referentom. W dyskusji głos zabrali prof. 

E. Kwiatkowski, prof. K.W. Frieske, prof. M. Bed-
narski, prof. A. Rączaszek, prof. Z. Wiśniewski oraz 
dr D. Zalewski.

Przerwa kawowa (od lewej: prof. J. Wilsz, prof. B. Kryk, prof. D. Kotlorz, 

prof. A. Zagórowska)

II sesji pt. „Rynek pracy w Polsce” przewodni-
czył prof. A. Rączaszek (UE Katowice). Jako pierw-
szy wystąpił prof. Z. Wiśniewski (UMK w Toruniu) 
i wygłosił referat pt. „Dylematy polityki rynku pra-
cy w Polsce”. Profesor Wiśniewski stwierdził, że 
obecnie zmierza się do przeciwdziałania wyklucze-
niu społecznemu przez pracę, przeciwstawiając to 
podejście jego zwalczaniu przez świadczenia kom-
pensacyjne. W tym kontekście istotne staje się py-
tanie, w jakim zakresie i za pomocą jakich instru-
mentów należy skutecznie stosować instrumenty 
polityki rynku pracy. Nowelizacja ustawy o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2008 
roku umożliwiła rozszerzenie zakresu oddziaływa-
nia programów zatrudnienia i objęcie nimi większej 
liczby bezrobotnych. Badania pokazują, że pozy-
tywne efekty zatrudnieniowe netto przynoszą tylko 
szkolenia zawodowe, staże, przygotowania zawodo-
we w miejscu pracy i wsparcie działalności gospodar-
czej, zaś negatywne – prace interwencyjne i roboty 
publiczne. Niską skutecznością charakteryzuje się 
też pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.

Kolejnym referentem był dr P. Kubiak (UŁ), 
który wygłosił referat pt. „Kryteria doboru uczest-
ników programów rynku pracy a bezrobocie w Pol-
sce”. W wystąpieniu dr Kubiak dokonał syntetycz-
nej prezentacji kryteriów doboru uczestników ak-
tywnych programów i zmian w nich zachodzących 
oraz stwierdził, że efekty aktywnych programów 
rynku pracy w znaczny sposób zależą od doboru 
ich uczestników. W doborze uczestników preferuje 
się pewne grupy bezrobotnych, zgodnie z określo-
nymi wymogami stanowiącymi kryteria wejścia dla 
tych programów publicznych. Prezentacja połączo-
na została z jednoczesną analizą zmian nasilenia 
bezrobocia we wskazywanych w kryteriach doboru 
uczestników grupach. Następnie dokonano zesta-
wienia kryteriów doboru uczestników z wynikami 
modeli mających na celu identyfikację cech bezro-
botnych szczególnie narażonych na bezrobocie.
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Doktor M. Maksim (UMK w Toruniu) przed-
stawiła referat pt. „Wybrane problemy adresowa-
nia aktywnych instrumentów polityki rynku pracy 
w Polsce”. W prezentacji dr Maksim skupiła się na 
poprawności adresowania aktywnej polityki ryn-
ku pracy zgodnie zaleceniami ustawowymi oraz na 
słuszności reguł adresowania aktywnych progra-
mów rynku pracy zawartych w ustawie. Do oceny 
poprawności adresowania aktywnej polityki rynku 
pracy wykorzystano szereg dwumianowych mode-
li logitowych, w których zmienna objaśniana przyj-
muje wartość 0 lub 1.

Następnie głos zabrał dr K. Zawadzki (UMK 
w Toruniu) i wygłosił referat nt. „Potencjał zatrud-
nieniowy przemysłów kreatywnych w Polsce”. Au-
tor przedstawił analizę strony popytowej rynku 
pracy przemysłów kreatywnych w Polsce i perspek-
tyw rozwoju tych sektorów. We wstępie dr Zawadz-
ki sprecyzował zakres pojęcia „przemysł kreatyw-
ny” i pokrewnych sposobów definiowania twórczych 
sektorów gospodarki. Przeanalizował czynniki eko-
nomiczne, demograficzne i kulturowe, które deter-
minują potencjał zatrudnieniowy przemysłów kre-
atywnych w krajach rozwiniętych. Na podstawie 
dostępnych danych statystyki publicznej i literatu-
ry przedmiotu dokonał analizy skali wytwórczej ist-
niejących kreatywnych przemysłów w Polsce, a tak-
że analizy strony popytowej rynku pracy w przemy-
słach kreatywnych w Polsce i perspektyw rozwoju 
branży

Jako ostatnia w tej sesji wystąpiła dr R. No-
wak-Lewandowska (Wyższa Szkoła Humanistyczna 
w Szczecinie) i przedstawiła referat nt. „Edukacyjne 
uwarunkowania rynku pracy w Polsce”. Referentka 
dokonała analizy i próby oceny systemu kształcenia 
w Polsce – w tym kształcenia ustawicznego – jako 
jednego z głównych uwarunkowań rynku pracy. Au-
torka zwróciła uwagę na kwestię jakości kształce-
nia, jak również na główne korzyści i bariery w pro-
cesie edukacji. Edukacyjne uwarunkowania ryn-
ku pracy odniosła do szeroko ujmowanych zasobów 
pracy, tj. wchodzących na rynek pracy absolwen-
tów, pracujących oraz poszukujących pracy.

Po wygłoszeniu referatów głos w dyskusji zabrali: 
prof. M. Bednarski (IPiSS), prof. K.W. Frieske (IPiSS), 
prof. E. Kwiatkowski oraz dr M. Wojdyło-Preisner.

Prof. M. Bednarski i prof. D. Kotlorz

Sesji III, w drugim dniu konferencji, pt. „Un-
derempolyment – ekonomiczne i społeczne konse-
kwencje zjawiska” przewodniczył prof. E. Kwiat-
kowski (UŁ).

Pierwszy referat w sesji III wygłosił prof. 
K.W. Frieske (IPiSS) pt. „Underemployment – de-
konstrukcja ‘społecznego’ ”.

Przewodniczący sesji prof. E. Kwiatkowski i wygłaszający referat Prof. 

K. Krieske

Profesor Frieske w swym wystąpieniu wskazał, 
iż podstawowa teza sprowadza się do stwierdzenia, 
że praca na czas określony – niezależnie od swo-
ich bieżących konsekwencji – to zinstytucjonalizo-
wana formuła produkcji ryzyka/niepewności. Jest 
to zabieg, który prowadzi do dekonstrukcji tego, co 
w życiu zbiorowym ludzi „społeczne”, bo pomniejsza 
możliwości ich kooperacji. Profesor Frieske stwier-
dził także, że w odróżnieniu od zwolenników tezy 
o nieuchronnym nadejściu „późnej nowoczesności” – 
utrzymuje się, iż jest to rezultat świadomie, nawet, 
jeśli mało roztropnie, podejmowanych decyzji słu-
żących zaradzeniu bieżącym „emergencies”. Część 
empiryczna sprowadza się do śledzenia w zebra-
nych wywiadach takich obszarów społecznych inte-
rakcji, w których niepewność zatrudnienia powodu-
je, że funkcjonują one w „płynnej nowoczesności”.

Kolejnym referentem był dr P. Poławski (IPiSS), 
który wygłosił referat pt. „Underemployment – 
szansa czy stabilizacja w gorszym segmencie ryn-
ku pracy”. Wystąpienie opierało się na danych ja-
kościowych zebranych w ramach projektu badaw-
czego „Underemployment: ekonomiczne i społeczne 
konsekwencje zjawiska”. Dokonano analizy proble-
mu deprywacji szans rozwoju zawodowego i kariery 
zawodowej związanej z relatywnie gorszymi warun-
kami zatrudnienia w „gorszych” segmentach ryn-
ku pracy. Podstawowa teza wystąpienia dotyczyła 
zróżnicowania mechanizmów stabilizacji pracowni-
ków w gorszym segmencie rynku pracy ze wzglę-
du na zmienne demograficzne, zmienne opisujące 
kapitał ludzki i zmienne charakteryzujące lokalne 
rynki pracy.

Następnie referat wygłosił dr D. Zalewski 
(IPiSS) nt. „Zbiorowe stosunki pracy w świetle 
poronnych form zatrudnienia”. Doktor Zalewski 
stwierdził, że rozwój form zatrudnienia na czas 
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określony czy w niepełnoetatowym wymiarze, które 
składają się na zjawisko określane mianem „unde-
remployment”, zmienił diametralnie sytuację. Sta-
bilna egzystencja pracownika nie jest już funkcją 
jakiegokolwiek zatrudnienia, ale zatrudnienia pew-
nego, tj. takiego, które chronione jest nie tylko sto-
sowną umową o pracę, ale także określoną konfigu-
racją interesów, w których związki zawodowe od-
grywają znaczącą rolę. Autor zauważył, że w pol-
skich realiach taki luksus socjalnego bezpieczeń-
stwa mają pracownicy wybranych branż, np. bran-
ży paliwowo-energetycznej, w których większościo-
wym udziałowcem jest skarb państwa, a związki 
zawodowe są w stanie wynegocjować odpowiednio 
korzystne dla załóg pracowniczych zbiorowe umowy 
pracy. Doktor Zalewski zauważył, że takich „zielo-
nych wysp szczęścia” jest coraz mniej, a uczucie nie-
pewności związane z brakiem zawodowej stabiliza-
cji jest coraz bardziej powszechne.

Magister J. Dzierzgowski (IPiSS) wygłosił refe-
rat nt. „Kobiety w sferze underempolyment”. Autor 
przedstawił zróżnicowaną sytuację pracowników 
zatrudnionych na czas określony ze względu na 
płeć, na podstawie materiału empirycznego zgro-
madzonego w projekcie „Underemployment – spo-
łeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska”. Au-
tor skupił się na dwóch problemach: czy występują 
problemy specyficzne wyłącznie dla kobiet pracują-
cych na czas określony i czy pod jakimiś względami 
sytuację takich kobiet można uznać za lepszą aniże-
li sytuację mężczyzn.

Następnie głos zabrał mgr P. Teisseyre (UW) 
i przedstawił referat pt. „Każdemu własne «M». 
Szanse partycypacji w rynku nieruchomości pra-
cowników zatrudnionych na czas określony”. Au-
tor stwierdził, że podejmowanie pracy na czas okre-
ślony sprzyja procesom społecznej marginalizacji 
przejawiającej się w nieuprzywilejowanym dostępie 
do kluczowych instytucji życia społecznego. Szcze-
gólne miejsce zajmuje przy tym możliwość korzy-
stania z instytucji mortgage – kredytów hipotecz-
nych. Jednym z ważniejszych wyznaczników miej-
sca w strukturze społecznej jest posiadanie własne-
go domu lub mieszkania.

Jako ostatni w sesji III wystąpił prof. M. Bed-
narski (IPiSS) i wygłosił referat pt. „Przyczyny za-
wierania umów o pracę na czas określony. Perspek-
tywa pracodawców”. Profesor Bednarski przedsta-
wił przyczyny, dla których rozmaite formy umów 
o pracę na czas określony, najczęściej niekorzyst-
nych dla pracujących, są tak popularne. Sformuło-
wał tezę, że jest to rezultat nałożenia się na siebie 
trzech czynników: interesu pracodawców, gotowo-
ści pracowników do przyjęcia tej formy zatrudnie-
nia i przyzwolenia ze strony państwa. W wystąpie-
niu nawiązał do prezentacji badań empirycznych 
skierowanych do pracodawców i pracobiorców. Na-
stępnie wskazał na powody wprowadzania elastycz-
nych form zatrudnienia oraz na załamanie się for-
dowskiego systemu produkcji wynikające z globa-
lizacji, serwicyzacji i upowszechnienia gospodarki 
opartej na wiedzy. W końcowej części wystąpienia 
profesor Bednarski podjął próbę wyjaśnienia zacho-

wań przedsiębiorstw w kwestii trwałości zatrudnie-
nia z perspektywy różnych modeli teoretycznych 
przedsiębiorstw.

Po zakończeniu wystąpień przygotowanych 
przez referentów prof. E. Kwiatkowski otworzył 
dyskusję. Udział w dyskusji wzięli prof. G. Maniak 
(Zachodniopomorska Szkoła Biznesu), prof. B. Kryk 
(Uniwersytet Szczeciński) oraz dr P. Kubiak (UŁ).

Od lewej: prof. J. Wilsz, prof. A. Zagórowska, prof. D. Kotlorz, prof. 

W. Kwiatkowska

Sesji IV pt. „Kapitał ludzki, intelektualny, spo-
łeczny” przewodniczyła prof. Agata Zagórowska 
(PO).

Doktor A. Jarosz-Angowska wygłosiła refe-
rat nt. „Kapitał intelektualny czynnikiem konku-
rencyjności regionu”. Autorka dokonała teoretycz-
nej weryfikacji znaczenia kapitału intelektualnego 
w konkurencyjności regionu na podstawie dostęp-
nej literatury polskiej i zagranicznej. Przedstawi-
ła także analizę zmian wyposażenia województwa 
lubelskiego w kapitał intelektualny w ciągu 10 lat 
na podstawie badań wtórnych przy wykorzystaniu 
wskaźników skonstruowanych.

Profesor J. Wilsz (Akademia im. Jana Długosza) 
przedstawiła referat pt. „«Kapitał intelektualny» 
przedsiębiorstwa w kontekście stałych indywidual-
nych cech osobowości pracowników”. Profesor Wilsz 
zaznaczyła, że podstawowymi czynnikami, które 
determinują „kapitał intelektualny” są stałe indy-
widualne cechy osobowości człowieka. Oddziaływa-
nia na człowieka, zindywidualizowane ze względu 
na wartości tych cech, stymulują jego przedsiębior-
cze i kreatywne zachowania. Chodzi tu o stałe in-
dywidualne cechy osobowości w dziedzinie funkcji 
intelektualnych: przetwarzalność, odtwarzalność 
i talent oraz o stałe indywidualne cechy osobowości 
w dziedzinie stosunków interpersonalnych. W pre-
zentacji zaprezentowano koncepcję stałych indywi-
dualnych cech osobowości człowieka oraz pokazano 
pożądane u pracowników wartości tych cech sprzy-
jające ich aktywnemu, kreatywnemu i efektywne-
mu funkcjonowaniu intelektualnemu.

Jako ostatni głos zabrał dr A. Barczyński (Po-
litechnika Częstochowska) i wygłosił referat nt. 
„Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 
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w przekroju terytorialnym”. W wystąpieniu doko-
nano analizy skuteczności realizowanych w Polsce 
rozwiązań systemowych w zakresie aktywizacji za-
wodowej osób niepełnosprawnych. Przeprowadzo-
ne na poziomie województw analizy dotyczą oceny 
zróżnicowanych efektów w kontekście poziomu sto-
py bezrobocia i wskaźnika aktywności zawodowej 
osób niepełnosprawnych, liczby podmiotów uczest-
niczących w systemie (ZPCh, ZAZ, WTZ), aktywno-
ści zawodowej ludności ogółem oraz struktury pod-
miotów uczestniczących w systemie.

Kończąc sesję IV, prof. A. Zagórowska (PO) za-
inicjowała dyskusję, w której głos zabrali: prof. 
D. Kotlorz (UE Katowice) oraz dr W. Koczur (UE 
Katowice).

Na koniec głos zabrała prof. Dorota Kotlorz dzię-
kując wszystkim za udział w konferencji organizo-
wanej przez Katedrę Rynku Pracy UE w Katowi-
cach. Gorące podziękowania prof. D. Kotlorz skie-
rowała na ręce prof. Marka Bednarskiego z IPiSS, 
Instytutu, pod którego patronatem mogła odbyć się 
III Konferencja. Wyrazy podziękowania prof. D. Ko-
tlorz skierowała do wszystkich prelegentów za przy-
gotowanie interesujących prezentacji oraz uczestni-
ków za ożywioną dyskusję i stwierdziła, że wszyst-
kie wystąpienia były ciekawym repozytorium wie-
dzy na temat współczesnego rynku pracy. Profesor 
Kotlorz wyraziła nadzieję, iż wiedza i doświadcze-
nia zdobyte podczas tegorocznej konferencji będą 
przydatne w dalszej pracy naukowo-badawczej.

Problemy edukacji wobec  
rynku pracy i rozwoju społecznego

XXIX ogólnopolska konferencja polityków społecz-
nych, zorganizowana przez zespół Katedry Polityki 
Społecznej i Gospodarczej, przy współudziale Komite-
tu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN oraz In-
stytutu Pracy i Spraw Socjalnych, odbyła się w maju 
2011 r. Tematem przewodnim konferencji były proble-
my edukacji związane z rynkiem pracy i rozwojem spo-
łecznym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii do-
tyczących:

konsekwencji zmian w strukturze ludności według  –
poziomu wykształcenia,
regionalnych zróżnicowań w procesie kształcenia, –
konsekwencji migracji z punktu widzenia kosztów  –
kształcenia,
problemów związanych z reformą nauki i systemu  –
kształcenia,
edukacji wobec problemów niepełnosprawności i wy- –
kluczenia społecznego,

Sylwia Słupik
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zawodów nadwyżkowych i deficytowych w Polsce  –
i UE,
wyzwań współczesnej polityki społecznej w kontek- –
ście edukacji i rynku pracy.

Otwarcia konferencji dokonał prof. Andrzej Rą-
czaszek, który w imieniu organizatorów powitał zgro-
madzonych. Następnie zabrał głos prof. Józef Orczyk, 
przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Spo-
łecznej, podkreślając wagę podjętego przez tegoroczną 
konferencję tematu. Profesor zwrócił uwagę na fakt, 
iż polityka społeczna zyskuje wyraźnie na znacze-
niu, a zagrożenia finansowe i tempo rozwoju powodu-
ją, że przed polityką społeczną stoją poważne wyzwa-
nia, m.in. związane ze zmieniającą się radykalnie sfe-
rą pracy i sferą edukacji. W imieniu IPiSS uczestników 
powitała prof. Elżbieta Kryńska zauważając, iż eduka-
cja to najważniejsza inwestycja w kapitał ludzki. We-
dług prof. Kryńskiej, potrzebna jest dyskusja nad efek-
tami jakie powinna przynieść edukacja, stąd tematyka 
podjęta przez konferencję polityków społecznych staje 
się niezwykle istotna i ważna. Do życzeń owocnej pra-
cy oraz podziękowań za wytrwałość w zorganizowaniu 
XXIX już konferencji polityków społecznych dołączy-
ła prof. Barbara Kos, dziekan Wydziału Ekonomii UE 
w Katowicach, która uroczyście otworzyła obrady.

W trakcie obrad, w czterech blokach tematycznych, 
wygłoszono 26 wybranych referatów. Dyskusja odbyła 
się w czterech sesjach plenarnych.

I Sesja – Edukacja w polityce społecznej i go-
spodarczej. Moderatorem sesji był prof. Józef Orczyk 
(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). W I sesji ple-
narnej zostało wygłoszonych sześć referatów.

Referat: Prognozy zmian na rynku pracy a programy 
kształcenia – wygłosiła prof. Marta Juchnowicz (SGH). 
Prelegentka zwróciła uwagę na potrzebę dokonywania 
systematycznych, okresowych zmian w programach 
kształcenia na poziomie wyższym, wymuszanych m.in. 
przez decentralizację programów kształcenia przewi-
dzianych w ustawie o szkolnictwie wyższym, negatyw-
ne oceny jakości absolwentów szkół wyższych wyraża-
ne przez pracodawców. Profesor Juchnowicz stwier-
dziła ponadto, iż w Polsce brak jest cyklicznych, kom-
pleksowych badań dotyczących przyszłych zmian w za-
potrzebowaniu na kapitał ludzki w UE oraz w Polsce. 
Prognozy te, poza wykształceniem i umiejętnościami, 
powinny także uwzględniać zmiany w zakresie kom-
petencji społecznych w strukturze kapitału ludzkiego. 
Realistyczne określenie potrzeb dla celów programo-
wania kształcenia wymaga bowiem m.in. aktywnego, 
partnerskiego udziału przedsiębiorców.

Refleksjami wokół wyzwań wobec edukacji przeło-
mu XX i XXI wieku – zajął się prof. Janusz Sztum-
ski (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa). Pro-
fesor zauważył, iż wyzwania wobec edukacji są okre-
ślone przeobrażeniami cywilizacyjnymi i społecznymi, 
które w naszych czasach dokonują się znacznie szyb-
ciej niż kiedykolwiek wcześniej w dziejach ludzkości. 
Przeobrażenia te są, zdaniem referenta, spowodowa-
ne przede wszystkim trzema procesami: szybko postę-
pującymi po sobie zmianami w nauce, technice i pro-
dukcji, będącymi następstwem tzw. rewolucji nauko-
wo-technicznej, przystąpieniem Polski do Unii Euro-
pejskiej oraz globalizacją.

Edukację jako priorytet polityki społecznej i naj-
ważniejszy czynnik rozwoju społecznego – zaprezen-
towała dr Krystyna Zimnoch (Politechnika Białostoc-
ka). W swoim wystąpieniu referentka dotknęła proble-
mów demograficznych zachodzących w krajach rozwi-
niętych i ich wpływu na rynek pracy. Doktor Zimnoch 
zauważyła wyraźną konkurencyjność podaży pracy 
i konkurencyjność polityki społeczno-gospodarczej po-
szczególnych krajów na międzynarodowym rynku pra-
cy, uwidocznioną w postaci poziomu wykształcenia za-
sobów pracy i jakości edukacji poszczególnych krajów. 
Firmy międzynarodowe, a także coraz wyraźniej poli-
tyka poszczególnych rządów, konkurują o najzdolniej-
szych studentów i absolwentów, najlepiej wykształ-
conych i wykwalifikowanych pracowników. Ponadto, 
jak zauważyła prelegentka, edukacja staje się drogą 
włączenia się siły roboczej z krajów o niższym pozio-
mie rozwoju w mechanizm konkurencji gospodarki 
globalnej.

O wpływie kształcenia na aktywność ekonomiczną 
i wynagrodzenia mówili dr Dominik Śliwicki i Wiolet-
ta Zwara (Urząd Statystyczny w Bydgoszczy). Referen-
ci wskazali na wykształcenie jako jeden z elementów 
mających decydujący wpływ m.in. na aktywność eko-
nomiczną oraz osiągane na rynku pracy wynagrodze-
nie. Ponadto, na podstawie wybranych wskaźników 
statystycznych i wskazania podstawowych tendencji 
w kształtowaniu się wybranych zjawisk na rynku pra-
cy w zależności od poziomów wykształcenia, referenci 
przedstawili sytuację na rynku pracy, a także zapre-
zentowali ekonometryczne modele aktywności zawo-
dowej oraz wynagrodzeń brutto.

Rynek pracy, edukacja a polityka penitencjarna 
państwa neoliberalnego były tematem wystąpienia 
prof. Lucjana Misia i Izabeli Pieklus (UJ). W refera-
cie przedstawiono model państwa karzącego ubogich, 
wraz z wieloma instrumentami legitymizacji i wdra-
żania, takimi jak np. moralizm jednostkowej odpowie-
dzialności, użytkowe zastosowanie idei sprawiedliwo-
ści, masowa prizonizacja zorientowana na wykluczo-
nych. Prelegenci wskazali, w jakim stopniu model ten 
został implementowany na grunt polski.
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Ekonomia społeczna na rynku pracy stała się kan-
wą wystąpienia Szymona Cypriana Czupryńskiego 
(Uniwersytet w Białymstoku), który mówił o ekonomii 
społecznej jako o moście scalającym środowiska lokal-
ne dzięki tworzeniu się powiązań i współpracy przy re-
alizacji celów społecznych i gospodarczych. Referent 
wskazał również konieczność ujednolicenia zróżnico-
wanych przedsiębiorstw społecznych, według stworzo-
nych przez EMES (The Emergence of Social Enterpri-
ses in Europe) ekonomicznych i społecznych kryteriów. 
Czupryński stwierdził, iż ekonomia społeczna promuje 
przyjętą w Polsce koncepcję aktywnej polityki społecz-
nej, która zakłada przejście od biernego uczestnictwa 
społeczeństwa, przez zabezpieczenia społeczne do ak-
tywnej partycypacji społecznej.

II Sesję – Edukacja a niepełnosprawność 
i wykluczenie społeczne moderowała prof. Elżbie-
ta Kryńska (IPiSS). W czasie trwania obrad poruszono 
niżej wymienione kwestie.

Edukacja jako element wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych to tytuł referatu dr inż. Andrze-
ja Barczyńskiego (Politechnika Częstochowska). We-
dług referenta, głównym celem współczesnej polityki 
społecznej wobec osób niepełnosprawnych jest tworze-
nie warunków do usamodzielnienia się osoby niepełno-
sprawnej i jej maksymalne zintegrowanie się ze społe-
czeństwem oraz wyrównywanie szans. Szczególną rolę 
do spełnienia mają działania o charakterze edukacyj-
nym. Referent wskazał uwarunkowania potrzeb i moż-
liwości edukacji osób niepełnosprawnych w Polsce, 
a także przypomniał, że wśród 22 zasad określających 
pola postulowanych działań wobec niepełnospraw-
nych, zapisanych w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ określającej Standardowe zasady wyrównywania 
szans osób z niepełnosprawnościami, jedna poświęco-
na jest problemowi edukacji. Zasada ta akcentuje obo-
wiązki, jakie powinna wypełniać instytucja państwa 
oraz wskazuje ich minimalny poziom.

Strukturą i skalą kształcenia dzieci i młodzieży 
w Polsce, w tym niepełnosprawnej, w kształceniu po-
wszechnym i specjalnym na różnych szczeblach w świe-
tle ogólnopolskich danych statystycznych GUS zajęła 
się dr Bożena Kołaczek (IPiSS). Prelegentka zobra-
zowała system kształcenia w Polsce wskazując jego 
cechy charakterystyczne, m.in. takie, jak wzrost po-
wszechności przedszkoli, zmiana struktury kształce-
nia w szkołach średnich – z dominacji zasadniczego 
zawodowego i technikum do dominacji liceów i techni-
ków, powszechność kształcenia wyższego, wśród mło-
dzieży niepełnosprawnej dominacja kształcenia za-
sadniczego i przysposabiającego do pracy. Generalny 
wniosek referentki, jaki nasuwa się po prezentacji, nie 
jest optymistyczny: polski system edukacji dla niepeł-
nosprawnej młodzieży ma nadal bardziej oblicze szkol-
nictwa specjalnego niż integracyjnego.

Nadwyżka wykształcenia na polskim rynku pracy: 
młodzi w zawodach poniżej kwalifikacji – to tytuł re-
feratu dr Anny Kiersztyn (IS UW). Doktor Kiersztyn 
omówiła wyniki analizy skali i korelatów nadwyżki 
edukacyjnej na polskim rynku pracy na podstawie da-
nych pochodzących z ostatniej edycji ogólnopolskiego 
badania panelowego (POLPAN), prowadzonego w la-
tach 1988-2008, a zwłaszcza te poświęcone sytuacji 
osób w wieku 21-25 lat, które są najbardziej narażone 
na overeducation. Podstawowym wnioskiem wynikają-

cym z prezentacji jest fakt, iż wielu spośród absolwen-
tów szkół wyższych stanie przed koniecznością podję-
cia zatrudnienia niedopasowanego do posiadanego wy-
kształcenia.

Problem edukacji dzieci o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych w placówkach ogólnodostępnych i inte-
gracyjnych w ramach tzw. edukacji włączającej, z po-
minięciem placówek specjalnych zainteresował się 
dr Paweł Kubicki. Referent zaprezentował wyniki ba-
dań zrealizowanych w projekcie „Wszystko jasne”, sfi-
nansowanym przez Fundację Batorego. Z przedstawio-
nych badań wynika, że główną przyczyną problemów 
wspomnianej grupy uczniów jest wadliwie skonstru-
owane prawo, które w teorii zapewnia uczniom odpo-
wiedni zakres wsparcia, jednak w praktyce nie tylko 
ich nie wspomaga, ale wręcz sprzyja ich dyskrymina-
cji i „wypychaniu” z placówek ogólnodostępnych, co 
w konsekwencji zwiększa ryzyko wykluczenia społecz-
nego i zmniejsza szanse na pełną adaptację do życia 
społecznego tych osób.

Referat: Wyzwania i dylematy kształcenia pracow-
ników socjalnych w Polsce i w Europie wygłosił prof. 
Jan Krzyszkowski (UŁ). W swoim wystąpieniu zwró-
cił uwagę na odm niezgodność treści programowych 
kształcenia pracowników socjalnych z realiami. Pra-
cownicy socjalni zamiast świadczenia usług mają na 
względzie głównie kwestie materialne. Nie ma też 
praktyk zawodowych, bo brakuje praktyków wśród na-
uczycieli. Zmieniają się też klienci pomocy społecznej 
– będą nimi głównie ludzi starsi. System edukacyjny 
powinien w tej sytuacji kompensować niedostatki le-
gislacyjne. Tymczasem nie ma podręczników na temat 
pracy socjalnej z ludźmi starszymi, nie ma systemu po-
radnictwa, nie ma grup wsparcia dla opiekunów. Po-
trzebna jest zatem bieżąca analiza potrzeb szkolenio-
wych, rozwój systemu kształcenia ustawicznego oraz 
rozwój współpracy z zagranicą.

Diagnozowaniem sytuacji osób wykluczonych z ryn-
ku pracy oraz uwarunkowaniami współpracy z pracow-
nikiem socjalnym zajął się Dariusz Polakowski (UE 
Katowice). Prelegent wskazał konieczność oparcia pra-
cy socjalnej na mechanizmie aktywizowania klienta do 
współuczestniczenia w rozwiązywaniu swoich proble-
mów życiowych, a także konieczność przeprowadzenia 
wielowymiarowej diagnozy trudnej sytuacji klienta po-
mocy społecznej w celu określenia optymalnego planu 
postępowania umożliwiającego jej rozwiązanie.

III Sesja plenarna dotyczyła programów i pro-
blemów szkolnictwa wyższego wobec polityki 
społecznej. Jej moderatorem była prof. Dorota Ko-
tlorz (UE Katowice).

Jako pierwsza głos zabrała prof. Krystyna Pio-
trowska-Marczak (UŁ), mówiąc o kontrowersjach wo-
kół systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Z kolei 
prof. Stanisław Grycner (Politechnika Opolska) przed-
stawił zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym. Na-
tomiast wybrane zagadnienia reformy systemu szkol-
nictwa wyższego w zakresie zatrudniania nauczycie-
li akademickich w uczelniach publicznych zaprezento-
wała prof. Helena Szewczyk (UŚ).

Prelegenci szczegółowo omówili kontrowersyjne 
zmiany zawarte w znowelizowanej ustawie o szkolnic-
twie wyższym dotyczące m.in. ograniczeń w dostępie 
na stanowiska nauczycieli akademickich w uczelniach 
publicznych; ograniczeń w podejmowaniu dodatkowe-
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go zatrudnienia przez nauczycieli akademickich oraz 
wskazali na nieścisłości zawarte w ustawie.

Młodymi naukowcami w perspektywie reform na-
uki i szkolnictwa wyższego zajęła się w swoim refe-
racie prof. Jolanta Grotowska-Leder (UŁ). Wystąpie-
nie dr. Pawła Poławskiego (IPiSS) dotyczyło problemu 
nadwyżki edukacji w kontekście reformy szkolnictwa 
wyższego w Polsce. Obraz struktury klasowej współ-
czesnego społeczeństwa polskiego w świadomości stu-
dentów przedstawił prof. Andrzej Przymeński (UE Po-
znań). Profesor Krzysztof Piątek (UMK w Toruniu) 
mówił o polityce społecznej jako o nowym kierunku 
studiów dla przyszłych pracowników pomocy społecz-
nej. W referacie wymienił ośrodki akademickie w Pol-
sce, w których prowadzony jest kierunek polityka spo-
łeczna, a także dokonał porównania standardów na-
uczania na kierunkach polityka społeczna i praca so-
cjalna na przykładzie niektórych elementów programu 
polityki społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z analogicznymi 
elementami w programie kierunku praca socjalna re-
alizowanym na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK 
i na kierunku polityka społeczna w Instytucie Polityki 
Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.

IV Sesję, dotyczącą Regionalnych problemów 
edukacji, moderował prof. Robert Rauziński (PIN – 
Instytut Śląski w Opolu).

Pierwszy prelegent, prof. Jan Sikora (UE Poznań), 
przybliżył przeszłość i teraźniejszość edukacyjno-kul-
turowych aspektów polskiej wsi. O roli instytucji na-
ukowo-badawczych we wspieraniu integracji poziomej 
rolników w Polsce, np. grup producentów rolnych, mó-
wiła dr inż. Dominika Malchar-Michalska (Uniwersy-
tet Opolski). Referentka przedstawiła podstawowe cele 
integracji poziomej rolników. Zaprezentowała również 
koncepcję grup producentów rolnych oraz wyniki ba-
dań dotyczących opinii członków grup producentów 
rolnych w kwestii zaangażowania polskich instytucji 
naukowo-badawczych w proces tworzenia i funkcjono-
wania tych organizacji.

Instytucje kształcenia ustawicznego w regionie 
opolskim były tematem wystąpienia prof. Roberta 
Rauzińskiego, dr Teresy Sołdry-Gwiżdż i dr. Kazimie-
rza Szczygielskiego (PIN – Instytut Śląski w Opolu). 
Prezentujący wskazali na kształcenie ustawiczne jako 
jeden z podstawowych czynników rozwoju regionalne-
go oraz podkreślili jego szczególną rolę we wzroście po-
zycji regionu opolskiego na tle innych regionów kra-
ju. Referenci zaprezentowali wyniki badań prowadzo-
nych w regionie opolskim. Dotyczyły one uczestnictwa 
w procesie kształcenia ustawicznego zarówno ze strony 
jednostki, jak i pracodawcy. Z badań wynika, iż przed-
siębiorcy w deklaracjach werbalnych uznają znaczenie 
permanentnego kształcenia za istotne, jednakże dzia-
łania, które podejmują w tym zakresie mają ograni-
czony charakter, zależny od wielkości firmy, struktury 
własności i konkretnych korzyści ekonomicznych.

Kolejny zaprezentowany referat, dr Marty Rostro-
powicz-Miśko (Uniwersytet Opolski), dotyczył sytu-
acji lokalnych rynków pracy województwa opolskiego 
w kontekście procesów migracyjnych. Podstawowym 
wnioskiem wynikającym z wystąpienia jest fakt, iż mi-
gracje zarobkowe ludności z województwa opolskiego 
do krajów UE, szczególnie Niemiec i Holandii, w istot-
ny sposób wpływają na sytuację na rynku pracy w re-
gionie. Ponadto, widać wyraźnie zróżnicowanie prze-
strzenne rozmiarów i struktury bezrobocia w regionie, 
co ma ścisły związek z pochodzeniem etnicznym ludno-
ści. Podstawowym czynnikiem wypychającym migran-
tów z regionu są wyższe zarobki uzyskiwane z pracy za 
granicą oraz brak pracy w kraju.

Anna Bereś, Olaf Gwiżdż oraz Paweł Sadło (PIN – 
Instytut Śląski w Opolu) przedstawili referat pt. Edu-
kacja zawodowa w województwie opolskim – szanse 
i zagrożenia. Referenci wskazali wiele zaniedbań i ob-
szarów w edukacji zawodowej, występujących w woje-
wództwie opolskim, wymagających natychmiastowego 
działania. Przeprowadzone przez prelegentów bada-
nia ujawniły poważną rozbieżność między potrzeba-
mi pracodawców a poziomem umiejętności absolwen-
tów szkół zawodowych z powodu nietrafności kształce-
nia zawodowego, tj. niedostosowania do potrzeb rynku 
pracy. W referacie zwrócono również uwagę na specy-
fikę regionalnego rynku pracy wpływającą na sytuację 
w zakresie edukacji zawodowej w regionie.

O edukacji konsumenckiej i jej konsekwencjach 
we współczesnym społeczeństwie mówił prof. Felicjan 
Bylok (Politechnika Częstochowska). Natomiast Aga-
ta Wesołowska (UMK w Toruniu) wygłosiła referat nt. 
problemów edukacji i doradztwa zawodowego wobec 
osób z zawodami nadwyżkowymi i deficytowymi w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim. Prelegentka poruszyła 
m.in. problemy związane z kształceniem ustawicznym 
i doradztwem/poradnictwem zawodowym przedstawi-
cieli tzw. zawodów z przyszłością (deficytowych) i prze-
szłością (nadwyżkowych) w województwie kujawsko-po-
morskim, z uwzględnieniem zawodów tradycyjnych.

Zamknięcia obrad dokonał prof. Andrzej Rącza-
szek, dziękując wszystkim obecnym za przybycie i jed-
nocześnie zapraszając na XXX jubileuszową konferen-
cję naukową polityków społecznych w 2012 r., wpisu-
jącą się w obchody jubileuszu 75-lecia Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach.
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Martyna Pope

KOLEJ – TO NA NIĄ  
TYM RAZEM POSTAWIONO 
W RYBNIKU

Muzeum w Rybniku, Stowarzy-
szenie Humanistyczne: Europa, Śląsk, 
Świat Najmniejszy oraz Koło Inicja-
tyw Studenckich, działające przy 
Rybnickim Ośrodku Naukowo-Dydak-
tycznym Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach, zorganizowały 
konferencję pt. „W służbie społeczeń-
stwa. Znaczenie kolei dla dziejów 
Polski”, pod patronatem prezydenta 
miasta Rybnika – Pana Adama Fu-
dalego, która odbyła się 28 paździer-
nika br. w auli RONDu.

Nasze spotkanie z historią kolei 
rozpoczęło powitanie gości przez Mi-
chała Kapiasa – opiekuna Koła Ini-
cjatyw Studenckich i wykładowcę 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Ka-
towicach, który następnie oddał głos 
dyrektorowi rybnickiego Muzeum 
Bogdanowi Klochowi. Pomysłodawcą 
i koordynatorem konferencji był pra-
cownik muzeum – Dawid Keller.

Jako pierwszy swój referat pt. 
„Historia kolei na Dolnym Śląsku” 
wygłosił Przemysław Dominas. Au-
tor skupił się na infrastrukturze ko-
lejowej na Dolnym Śląsku i opowie-

dział o największej w tym czasie spół-
ce kolejowej – Towarzystwie Kolei 
Górnośląskich, wspieranym przez 
Śląską Kolej Górską. Zaciekawienie 
wzbudził materiał ilustracyjny przy-
gotowany przez prelegenta, ukazujący 
piękno architektury kolejowej w Pol-
sce na trwałe wpisującej się w nasz 
krajobraz. Sporym zainteresowa-
niem cieszyło się wystąpienie Jacka 
Kurka pt. „Kolej i tożsamość (kilka 
sugestii ze Śląskiem w tle)”. Autor 
posłużył się w swej prezentacji przy-
kładami tworów kultury, które stały 
się dla niego impulsem do prowadze-
nia dalszych rozważań. Specyfika 
tego wystąpienia ujawniła się w wsłu-
chiwaniu się w przygotowaną oprawę 
muzyczną, m.in. grupy Kraft Werk 
tworzącej po II wojnie światowej. 
Okładka ich płyty „Trans Europa 
Express” ukazuje funkcję pociągu 
transeuropejskiego, jako tego, co łą-
czy i buduje więź między mieszkań-
cami dotkniętego przez bratobójcze 
walki kontynentu. Na uwagę zasłu-
guje również twórczość Williama 
Turnera – wybitnego brytyjskiego 

malarza, który stara się odnaleźć 
piękno w świecie techniki, mechani-
zacji życia i rozwoju społeczeństwa 
industrialnego. Podsumowując, J. Ku-
rek podzielił się swoimi obserwacja-
mi dotyczącymi wpływu kolei na roz-
wój intelektualny Górnego Śląska. 
Jej wykorzystanie przyczyniło się 
w dużym stopniu do rozwoju tego ob-
szaru i miało fundamentalne znacze-
nie dla jego tożsamości.

Skupione na postaci Romana Po-
doskiego wystąpienie Andrzeja Sy-
nowca przyniosło wiele technicznych 
szczegółów na temat prac badawczych 
bohatera referatu, które zaowocowa-
ły ciekawą dyskusją dotyczącą prą-
dów błądzących. Autor wystąpienia 
przedstawił biografię zasłużonego 
dla polskiego kolejnictwa profesora 
Politechniki Warszawskiej, odzna-
czanego i nagradzanego, którego pra-
ce przyczyniły się do rozwoju cywili-
zacyjnego w odrodzonym państwie 
polskim. Znaczne emocje i interesu-
jącą dyskusję wzbudził referat Dawi-
da Kellera pt. „O micie międzywojen-
nych Polskich Kolei Państwowych 
słów kilka”. Zwrócił on uwagę na po-
trzebę prowadzenia badań na temat 
polityki państwa wobec polskiego ko-
lejnictwa (w tym szczególnie wobec 
administracji kolejowej) oraz weryfi-
kujących punktualność PKP. Prele-
gent podnosił również konieczność 
informowania o międzywojennej ko-
lei w podręcznikach i popularnych 
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opracowaniach. Liczne pochwały 
uzyskał referat Krzysztofa Nawroc-
kiego, który przedstawił „Znaczenie 
transportu kolejowego dla prowadze-
nia działań bojowych na obszarze 
Śląska w okresie II wojny światowej 
oraz planowanie działań bojowych na 
obszarze Śląskiego Okręgu Wojsko-
wego w okresie powojennym”, zwra-
cając uwagę na zagadnienie, które 
słuchacze słabo znali.

Kolejne wystąpienie wygłosił Grze-
gorz Labuda, wykładowca na Uni-
wersytecie Gdańskim. Opowiedział 
on o elektryfikacji kolei w Trójmie-
ście i o towarzyszącym jej relacjom 
prasowym. Autor wystąpienia w za-
bawny sposób przedstawił sytuację 
kolei w okresie PRL, a także odniósł 
się do aktualnej kondycji kolei pań-
stwowych. O pracownikach stacji ko-
lejowej na Górnym Śląsku (Ruda-Ko-
chłowice) po II wojnie światowej, w nie-
zwykle przejmujący sposób opowia-

dał Marcin Jarząbek, który skupił się 
na reakcjach zwykłych ludzi po przej-
ściu wojsk przez ich tereny mieszkal-
ne, a także odniósł się do sposobu or-
ganizacji odrodzonego państwa pol-
skiego i tworzenia się władz. Zupeł-
nie odmienny obraz, widziany w per-

spektywie filmów Stanisława Barei, 
w których kolej odgrywała znaczącą 
rolę, zaprezentował Bogdan Kloch. 
Bareja we właściwy sobie sposób 
przedstawił codzienne życie robotni-
ków, a także ukazał wizerunek kolei 

na co dzień, za co był wielokrotnie 
szykanowany przez władze. Jako na-
stępny głos zabrał Szczepan Świątek, 
który wskazał na przydatność akt 
PZPR w badaniu dziejów kolejnictwa, 
jego oceny i aktywności. Ze względu 
na swe uporządkowanie stanowią bo-

wiem one cenną wartość badawczą 
i zawierają wskazówki co do prowa-
dzenia transportu kolejowego. Na lo-
kalnym przykładzie Raciborza, mia-
sta, do którego kolej dotarła w latach 
40. XIX w., Paweł Newerla ukazał 
proces rozwoju przemysłu (opierając 
się na dostępie do linii kolejowej), 
rozbudowę substancji mieszkaniowej 
oraz wzrost liczby mieszkańców. Ko-
lejny referat zaprezentował Dariusz 
Opaliński z Uniwersytetu Rzeszow-
skiego. Zwrócił on uwagę na wyko-
rzystanie kolejowych rozkładów jaz-
dy w badaniach historycznych i so-
cjologicznych, przytaczając szczegó-
łowe informacje na temat zachowa-
nia tego typu źródeł, ich wydawców 
i dystrybutorów. W obszernym wy-
stąpieniu Dominik Lulewicz, pracow-
nik Muzeum Historycznego Miasta 
Krakowa, zaprosił słuchaczy do Kra-
kowa, wskazując etapy powstawania 
stacji kolejowej w tym mieście, pre-
zentując poszczególne budynki i opi-
sując ich aktualny stan zachowania. 
Autor wystąpienia wyraził swoje za-
troskanie o dalsze losy zabytków ko-
lejowych i zwrócił uwagę na koniecz-
ność ich ochrony.

W ostatnim wystąpieniu Michał 
Izydorczak, badacz i pasjonat kolei 
wąskotorowej, wskazał przykłady 
współczesnego wykorzystania linii 
wąskotorowej w Europie Środkowo-
Wschodniej, porównując je do sytu-
acji w Polsce. Wskazał na jej wady 
i zalety oraz porównał ją do kolei nor-
malnotorowej. Jak się okazało, u wielu 
przybyłych temat kolejnictwa wzbu-
dził niemałe emocje, o których można 
było się przekonać podczas dyskusji, 
które nie milkły nawet na przerwach. 
Konferencja zgromadziła liczne gro-
no słuchaczy z całej Polski. Jesienią 
2012 r. ukaże się wydawnictwo po-
konferencyjne, które pozwoli zapo-
znać się wszystkim zainteresowa-
nym z wygłoszonymi referatami.
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zały się po wielu latach) stał się pierwszym praw-
dziwym idolem dla wielu późniejszych artystów, 
takich jak Mick Jagger czy Keith Richards z The 
Rolling Stones. Wśród wielu innych jest taka pięk-
na pieśń Johnsona, Love in Vain Blues, czyli blues 
o miłości, która jest miłością daremną. Pieśń za-
czyna się od słów „zostałem sam z moją podróż-
ną torbą w dłoni, poszedłem za nią [kobietą] na 
dworzec, tam zostałem sam, moja miłość na mar-
ne”. Pojawia się tam wątek takiego tęsknego spoj-
rzenia na pociąg jako symbol oddalenia, tęskno-
ty, samotnego wędrowania, szukania nowego celu 
w życiu. W latach 70. popularna była w Polsce uj-
mująca piosenka pt. Remedium do słów Sewery-
na Krajewskiego z refrenem „Wsiąść do pociągu 
byle jakiego…”. Ukazany jest w niej motyw czło-
wieka, który już nie ma nic do stracenia i chciał-
by zacząć życie na nowo. Tu też występuje arche-
typ pociągu jako symbolu. Proszę zauważyć, ak-
cja niektórych kryminałów rozgrywa się w pocią-
gu, w zamkniętej przestrzeni pełnej dziwnych ta-
jemnic, niemożności ucieczki (jeśli chce się dotrzeć 
do celu) i skazania na siebie współpodróżujących. 
Wspomniałem też w wykładzie o scenach z filmów 
sensacyjnych, m.in. o Jamesie Bondzie. Dlaczego 
wymieniłem właśnie te? Bo stały się ikonami po-
pkultury i w nich się odbija wszystko to, co funk-
cjonuje jako kulturowy archetyp. Jest w nim tak-
że „idea pociągu”.

Może teraz pytanie z innej dziedziny, bo bar-
dziej dotyczące współczesności niż historii – 
jak ocenia Pan obecny stan kolei? Dużo się 
właśnie mówi w mediach na temat tego, jak 
jest źle. Czy faktycznie jest aż tak źle?

Powiem tak. Uważam kolej za jeden z najwięk-
szych skandali współczesnej Polski. Bardzo po-

Chciałybyśmy nawiązać na samym początku 
do słów, które Pan wypowiedział w trakcie 
swojego wykładu, czyli „człowiek próbując 
zacząć od początku, zaczyna od stacji kolejo-
wej”. Proszę nam opowiedzieć, jak i dlaczego 
zaczął się Pan interesować losami kolei?

Kolej jest dla mnie takim dobrym doświad-
czeniem, przestrzenią, pozwalającą poznać Śląsk, 
którego dziejami zajmuję się jako historyk. Po-
wiedziałem także w trakcie mojego wystąpienia, 
że pojawienie się kolei na Śląsku spowodowa-
ło bardzo liczne zmiany mentalne. Podróże stały 
się bardziej masowe i tańsze. Znacznie nasiliły się 
kontakty ludzi ze światem zewnętrznym. Koleją 
przewożono książki i prasę. Jeździli nią działa-
cze polityczni, narodowi, duchowni, artyści. Szyb-
ciej i sprawniej można było dojechać np. do Kra-
kowa, spędzić tam dzień i wrócić, to już nie była 
wyprawa na tydzień, dwa, tylko na dwa, trzy dni. 
Wszystko to miało zdecydowany wpływ na prze-
obrażenia myślowe na Śląsku w drugiej połowie 
XIX i na początku XX wieku. Istnieje ścisły zwią-
zek między tymi zmianami a dojrzewaniem do 
polskości części ludności śląskiej. Ponieważ in-
teresuję się też jako historyk muzyką rockową 
i związkami tej muzyki z kulturą zarówno w XX, 
jak i XIX wieku dostrzegłem, że zwłaszcza w na-
znaczonych smutkiem, nostalgią, dawnych tek-
stach bluesowych, np. Roberta Johnsona, pojawia 
się ten motyw osamotnienia człowieka, który staje 
na rozstajach dróg i zastanawia się, w którą stro-
nę pójść. Na rozstajach dróg według różnych ludo-
wych wierzeń pojawiał się diabeł. Nie bez powodu 
więc ustawiane były tam krzyże i kapliczki. Mia-
ły odganiać złe duchy. Znana jest legenda, zgod-
nie z którą Robert Johnson właśnie na rozstaju 
dróg sprzedał diabłu duszę, za co otrzymał talent 
pięknego śpiewu. Johnson (którego nagrania uka-

„Wsiąść do pociągu 
byle jakiego...”, 

czyli co wspólnego mają muzyka i kolej?

z dr. Jackiem Kurkiem z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego
rozmawiały Iwona Wziętek i Weronika Łuska z Koła Inicjatyw Studenckich w Rybniku
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no całe otoczenie, to wchodząc do holu głównego 
można by odnieść wyrażenie, jakby się przebywa-
ło w jakiejś nowoczesnej świątyni. Niestety, ca-
łość była bardzo zrujnowana. Przestrzeń dworca 
w ostatnich latach jawiła się jako tak odrażają-
ca, że większość ludzi chciała się tej przestrzeni – 
dworca – jak najszybciej pozbyć. Szkoda.

Chciałybyśmy zapytać, czy zauważył Pan ja-
kieś zmiany, które się dokonały w kolejnictwie 
w okresie kilkunastu ostatnich lat, zmiany 
pozytywne?

Mogę powiedzieć tylko jako pasażer i ktoś, 
kto rzeczywiście jako historyk ocierał się o dawne 
opinie o kolei. Z przykrością stwierdzam, że tych 
zmian pozytywnych widzę bardzo niewiele. Proszę 
sobie wyobrazić, że na początku XX wieku w mie-
ście takim, jakim jest Kraków bodaj najsłynniej-
szą i najmodniejszą restauracją była ta dworcowa. 
Trudno byłoby dziś pomyśleć o takim dworcu, któ-
ry mógłby pełnić chociaż w części podobną funk-
cję. Tak samo transport. Dziś pasażer nie może 
nawet biletu kupić, bo po prostu w jego miejsco-
wości nie ma kasy albo jest taka kasa, w której 
kupić można bilet jedynie na określony typ pocią-
gów. Oczywiście, z tego być może znajdzie się ja-
kieś wyjście, musi się znaleźć, bo kryzys kolejnic-
twa jest tak dogłębny, że w którymś momencie to 
będzie musiało się zmienić.

Jeszcze może na koniec zapytamy Pana o Pań-
skie plany na przyszłość.

Jestem historykiem, który zajmuje się zarów-
no historią Śląska, jak i wszelkiego rodzaju pogra-
nicznych miejsc, pogranicza rozumiem tu zarów-
no geograficznie, czyli jako miejsca, gdzie spoty-
kają się różne kultury, różne języki i rożne reli-
gie, jak i w innym znaczeniu. Pogranicze nauki 
albo nauki i sztuki… wszystko to jest fascynują-
cą przestrzenią, w której rozwija się nasza kul-
tura, kultura tych, których spotykamy. Mam na-
dzieję, że seria książek, które współredaguję w cy-
klu „Medium Mundi”, jest tego ilustracją. W Wid-
mach pamięci oraz Zwierzętach i ludziach autora-
mi tekstów są ludzie o zainteresowaniach z bar-
dzo różnych dziedzin. W najbliższym czasie będzie 
wydrukowana moja książka, zatytułowana Rock 
i romantyzm. To zbiór esejów o związkach pomię-
dzy muzyką rockową, tą z lat 60. i 70. (ale też póź-
niejszą), a romantyzmem. To książka przypomi-
nająca, że rock ma wiele różnych odmian, także 
bardzo wyrafinowanych, o walorach intelektual-
nych i zadziwiającej estetyce.

Dziękujemy bardzo za rozmowę.

A ja dziękuję za zainteresowanie.

ważnie to mówię. Twierdzę, że jest to taka insty-
tucja (podzielona na mnóstwo spółek), która jako 
żywo przypomina mi moją młodość z czasów PRL
-u. Paradoksalnie i nieco przewrotnie się wyrażę, 
że jeżeli w socjalizmie cokolwiek działało lepiej 
niż teraz, to była to chyba tylko kolej. Nie funkcjo-
nowała dobrze, ale to, co dzieje się teraz, uwłacza 
wszystkiemu. To sytuacja zawstydzająca i przy-
gnębiająca. Pomijam to, jak pociągi się spóźnia-
ją, to, że całe linie na Śląsku pamiętają czasy nie-
mieckie i dopiero teraz po raz pierwszy są moder-
nizowane. Przykładem degrengolady, graniczącej 
z przestępstwem, jest zamykanie dworców kolejo-
wych, często zabytkowych o bardzo pięknej archi-
tekturze. Wszyscy patrzymy na tę bezkarnie do-
puszczaną destrukcję. Te miejsca zamieniają się 
często w ruiny, które są siedliskiem zła, kaleczą-
cym miasta i ich dzielnice. Myślę, że bezkarności 
takich działań niczym nie można usprawiedliwić. 
To jeden z tych złych paradoksów polskiej rzeczy-
wistości, bo przecież na zachodzie Europy kolej się 
świetnie rozwija, jest wartościowym środkiem lo-
komocji zarówno w przestrzeniach podmiejskich, 
jak i w wymiarze dalekobieżnym. Wielu studen-
tów w kolei mogłoby znaleźć nie tylko tańszą for-
mę docierania na swoje uczelnie, ale też swoistą 
„czytelnię”. W przeciwieństwie bowiem do pro-
wadzenia samochodów i stania w korkach całymi 
godzinami, podróż koleją stwarza możliwości np. 
czytania albo spokojnej rozmowy, a wręcz gdyby 
podróż była choć w minimalnym stopniu komfor-
towa, dawałaby warunki, by między punktem A, 
z którego się wyjeżdża, a punktem B, do którego 
chcemy dotrzeć, można było odpocząć.

Czy widzi Pan jakieś perspektywy, jak ta ko-
lej może się rozwijać? Czy będzie tylko zmie-
rzała w kierunku dalszej degradacji, czy jest 
realna szansa na jakąś poprawę?

Ja tylko mam ogromną nadzieję, że ten kry-
zys zostanie przełamany, ale nie jestem ani spe-
cjalistą w tej dziedzinie, ani futurologiem. By-
łem wśród obrońców starego dworca w Katowi-
cach, a konkretnie tych słynnych już betonowych 
kielichów, które rzeczywiście w moim przekona-
niu trzeba było zachować, ponieważ były budowa-
ne w unikatowym stylu brutalizmu w latach 70. 
Resztę oczywiście trzeba było odnowić, wybudo-
wać na nowo. Istnieje budowla w Tanzanii o nie-
omal takiej samej architekturze. Takich obiektów 
(o niekwestionowanej wartości zarówno estetycz-
nej, jak i funkcjonalnej) na świecie jest bardzo nie-
wiele. Zniszczenie tego budynku, czyli wybudowa-
nie atrapy, bo podobno dworzec (w części owych 
kielichów) ma wyglądać podobnie jest dla mnie 
niezrozumiałe. Był to obiekt bezcenny, dach został 
tak ułożony, że nigdy nie trzeba było go odśnieżać. 
Mimo że nie było na owych kielichach żadnych 
dodatkowych dekoracji, elementy te same w so-
bie były ozdobne. Gdyby je oczyszczono i zmienio-
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VII Ogólnopolskie  
Zawody Pływackie 

studentów niepełnosprawnych

Jak się szacuje, na świecie jest ponad pół miliar-
da osób niepełnosprawnych, w Europie 50 milio-
nów, a w Polsce liczba ta wynosi około 5 milionów. 
Przyczyny i charakter niepełnosprawności bywają 
różne, lecz wszystkie te osoby łączy konieczność wy-
konywania ćwiczeń fizycznych, które mają na celu 
poprawę ogólnego stanu zdrowia, przeciwdziałanie 
pogłębianiu się dysfunkcji i powstawaniu nieprawi-
dłowych mechanizmów kompensacyjnych, korek-
tę istniejących deformacji oraz wytworzenie pra-
widłowych wzorców kompensacji. Granice pomię-
dzy rehabilitacją, rekreacją i sportem osób niepeł-
nosprawnych wzajemnie się przenikają. W efekcie 
sport dostępny do niedawna tylko dla nielicznych 
niepełnosprawnych staje się zjawiskiem powszech-
nie dostępnym, także w wymiarze akademickim.

14 maja już po raz siódmy na pływalni Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zostały ro-
zegrane, uznawane za nieoficjalne Mistrzostwa Pol-
ski, ogólnopolskie zawody pływackie dla studen-
tów niepełnosprawnych. Prawo startu w mistrzo-
stwach mają wszyscy studenci i pracownicy uczelni 
wyższych posiadający ważne orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie 
o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach. 
Startować mogą również studenci, którzy korzysta-
ją z zajęć rehabilitacyjnych na uczelni i nie posiada-
ją orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W tym 
roku w mistrzostwach wzięła udział rekordowa licz-
ba 14 uczelni wyższych z całej Polski. Najliczniej re-

prezentowany był Uniwersytet Adama Mickiewi-
cza, w następnej kolejności Katolicki Uniwersytet 
Lubelski oraz Uniwersytet Jagielloński.

Zawodnicy startowali w pięciu kategoriach: gru-
pa rehabilitacyjna (GR), niepełnosprawność ruchowa 
(R-2 i R-3), głusi i niedosłyszący (L), niewidomi i nie-
dowidzący (O) oraz inne schorzenia (I). W tych kate-
goriach zaplanowano siedem konkurencji: 25 m sty-
lem dowolnym, 50 m stylem dowolnym, 50 m stylem 
klasycznym, 50 m stylem grzbietowym, 50 m sty-
lem motylkowym, 100 m open (bez podziału na ka-
tegorię niepełnosprawności) oraz sztafetę 4 x 50 m 
stylem dowolnym.

Podkreślić należy ogromny wkład pracy włożony 
przez organizatorów w perfekcyjne przygotowanie 
imprezy pod względem sportowym i integracyjnym. 
Uczestnicy zawodów zakwaterowani byli w pięk-
nym ośrodku w Kietrzu pod Poznaniem, a Lucyna 
Szudzińska i Jakub Wieczorek z ramienia organiza-
torów – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza – dbali o kom-
fort uczestników. Po zakończeniu części oficjalnej, 
w Kietrzu odbyło się podsumowanie zawodów i bar-
dzo udana impreza integracyjna dla zawodników 
i trenerów wszystkich ekip.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach po 
raz drugi brał udział w tych mistrzostwach. Uczel-
nię reprezentowali: Wawrzyniec Bąk (Wydział Fi-

Danuta Palica
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nansów), Piotr Caputa (Wydział Zarządzania), Łu-
kasz Pindel (Wydział Ekonomii), Michał Trojnar 
(Wydział Ekonomii). Zawodnicy zdobyli w startach 
indywidualnych siedem medali, w tym trzy złote. 
Czteroosobowa reprezentacja Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach zdobyła drużynowo pią-
te miejsce. Dla porównania, zwycięzców w klasyfi-
kacji generalnej – Uniwersytet Adama Mickiewicza 
w Poznaniu – reprezentowało 40 zawodników.

Ogromnym, zasługującym na podkreślenie suk-
cesem pływaków Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach jest srebrny medal (na 11 startują-
cych ekip) w sztafecie 4 x 50 m stylem dowolnym. 
Ulegli tylko sztafecie gospodarzy z paraolimpijczy-
kiem Krzysztofem Paterką w składzie. Ten medal 
wywalczony został dzięki całorocznej ciężkiej pra-
cy wszystkich członków ekipy. Szczególne podzię-
kowania należą się w tym miejscu trenerowi sekcji 
pływackiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Kato-
wicach, K. Strzelczykowi, który zawsze służył radą, 
pomocą i doświadczeniem w trakcie przygotowań 
ekipy do mistrzostw.

Poziom sportowy imprezy był 
w tym roku bardzo wysoki, o czym 
może świadczyć fakt, że pierwsze miej-
sce w sztafecie z ubiegłego roku nie da-
wało w tej edycji miejsca na podium. 
Jednak podkreślić należy, że Ogólno-
polskie Zawody Pływackie Studen-
tów Niepełnosprawnych to impreza, 
gdzie żywa jest idea olimpizmu Pier-
ra de Coubertin, to jedna z nielicznych 
już imprez sportowych, gdzie liczy się 
udział, który jest czasami cenniejszy 
niż złote medale zwycięzców.

(Przedruk z  „Wychowanie Fizyczne  
i Zdrowotne” 2011, nr 8)

Tabela 1

Klasyfikacja sztafet

Miejsce Sztafeta Czas

I Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań I 2,09,42

II Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2,15,69

III Katolicki Uniwersytet Lubelski II 2,17,43

IV Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań II 2,28,84

V Politechnika Poznańska 2,38,50

VI Uniwersytet Jagieloński I 2,39,62

VII Katolicki Uniwersytet Lubelski I 2,57,47

VIII  UZ, AWF Wrocław i PWSZ Kalisz (łączona) 2,59,03

IX Uniwersytet Jagieloński II 3,17,80

X Uniwersytet Warszawski 3,35,31

XI Politechnika Poznańska II 3,46,08

Tabela 2
Klasyfikacja medalowa 

Uczelnia
Medale

złote srebrne brązowe

1. UAM Poznań 14 15 11

2. Katolicki Uniwersytet Lubelski 11 5 5

3. Politechnika Poznańska 5 3 3

4. Uniwersytet Jagielloński 3 6 4

5. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 3 3 2

6. Uniwersytet Zielonogórski 3 1 0

7. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 3 0 2

8. Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny Siedlce 2 5 2

9. Uniwersytet Warszawski 1 1 3

10. AWF Wrocław 1 1 0

11. Politechnika Radomska 1 0 0

12. PWSZ Kalisz 0 4 1

13. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 0 2 2

14. Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu 0 0 1
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Śląska Noc Naukowców  
2011 

Nasza Uczelnia już po raz trzeci wzięła udział 
w Śląskiej Nocy Naukowców. Wspólnie z Politech-
niką Śląską, Uniwersytetem Śląskim, Akademią 
Techniczno Humanistyczną w Bielsku-Białej, Ślą-
skim Uniwersytetem Medycznym przygotowali-
śmy bardzo atrakcyjny program w kilku miastach 
Śląska. Mieszkańcy naszego regionu mogli ekspe-
rymentować i bawić się z naukowcami.

Była to okazja, by poznać nie tylko naukowe, 
ale także pozanaukowe pasje naszych wykładow-
ców. Przedstawiciele Wydziału Informatyki i Ko-
munikacji opowiedzieli jak stworzyć chatterbo-
ta (Kinga Kajfosz) i programować w języku Mi-
crosoft Small Basic. Nie zabrakło także rozrywki 
w nauce. Doskonale połączono je podczas warsz-
tatów z internetową grą biznesową E-music Bu-
siness Game. Od trzech lat ogromnym zaintere-
sowaniem publiczności cieszą się zajęcia z grą lo-
giczną GO (WEI-QI) prowadzone przez dr. Jerze-
go Michnika. Przeprowadziliśmy także trening 
szefa w zakresie podejmowania decyzji podczas 
meczu tenisowego. W ciągu całego dnia nie zabra-
kło także prelekcji o wystąpieniach publicznych 
i budowie własnego wizerunku, czyli o szeroko po-
jętym public relations.

Dzień naukowych wrażeń zakończył się w Ki-
noteatrze Rialto, z udziałem Rektorów Uczelni or-
ganizujących Noc i bardzo licznie zgromadzonej 
publiczności.

Profesor Tadeusz Trzaskalik poprowadził wy-
kład „Jak napisać fugę” o związkach matematyki 
z muzyką, a następnie zagrał koncert z kwarte-
tem filharmoników. Był to wspaniały finał.

Tym razem jednak medialne wydarzenia mia-
ły miejsce także przed samą „Nocą”, która poprze-
dzona została konferencją prasową zorganizowa-
ną na kortach tenisowych Wojewódzkiego Parku 
Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, gdzie przed-
stawiciele władz uczelni biorących udział w Ślą-
skiej Nocy Naukowców 2011 rozegrali mecz. Na 
korcie reprezentował nas Prodziekan ds. Studiów 
Stacjonarnych Wydziału Zarządzania dr Krzysz-
tof Niestrój oraz Prorektor ds. Edukacji prof. Woj-
ciech Dyduch. Rywalizacja pomiędzy władza-
mi śląskich uczelni zakończyła się… remisem. 
Niech taki sportowy i naukowy duch towarzy-
szy nam podczas kolejnej edycji Nocy Naukow-
ców.

Trwają już przygotowania do Nocy Naukow-
ców 2012. Wiemy już, że będzie wiele atrakcji.

Urszula Maciąg, Marek Kiczka

„Nasza” Queen of the World

Studentka naszej uczelni Natalia Wesołowska zdobyła tytuł  
Queen of the World 2011 podczas konkursu, który odbył się 
w grudniu w Berlinie. Gratulujemy!

23 września 2011 roku odbyła się kolejna Noc Naukowców – to 
cykliczne, ogólnoeuropejskie przedsięwzięcie promujące naukę 
i naukowców w ramach 7 programu Ramowego.



38 Forum, nr 34, styczeń 2012

WYDARZENIA

Nasza Uczelnia  
promuje się za granicą 

13-17 września br. w Kopenhadze przedsta-
wiciele naszej Uczelni wraz z innymi członkami 
Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych wzięli 
udział w corocznej konferencji EAIE – European 
Association of Higher Education. EAIE to mię-
dzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające uczelnie 
i inne instytucje działające w sektorze szkolnictwa 
wyższego. W uroczystym otwarciu, którego doko-
nał Ambasador RP w Kopenhadze, Rafał Wiśniew-
ski, wziął udział Prorektor ds. Edukacji prof. Woj-
ciech Dyduch. Ambasador podziękował wszystkim 
uczestnikom za zaangażowanie i podkreślił zna-
czenie promocji naszych uczelni na rynku między-
narodowym. Konferencja EAIE organizowana jest 
od 23 lat. Biorą w niej udział przedstawiciele in-
stytucji naukowych i edukacyjnych z całego świa-
ta: rektorzy uniwersytetów, dyrektorzy i pracow-
nicy uczelnianych komórek ds. współpracy z za-
granicą, programów międzynarodowych, szkół ję-
zykowych, gazet i portali edukacyjnych oraz in-
nych międzynarodowych podmiotów promujących 
szkolnictwo wyższe. W konferencji w Kopenhadze 
wzięło udział ponad 4000 osób z 86 krajów. Ce-
lem konferencji jest promowanie internacjonali-
zacji szkolnictwa wyższego w Europie i na całym 
świecie. Uczestnicy tego wydarzenia brali udział 
w licznych sesjach i warsztatach oraz reprezen-
towali swoje uczelnie na największych tego typu 
targach w Europie. W tym roku nasza Uczelnia 
była promowana w ramach wspólnego stoiska Hi-
gher Education in Poland przygotowanego przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Nasz Uniwersytet promował się także na ko-
lejnej edycji międzynarodowych targów „Eduka-
cja i kariera 2011”, które odbyły się 16-19 listo-
pada w Kijowie. Charakter wydarzeniu nadał do-
datkowo fakt, iż inauguracja targów zbiegła się 
z Międzynarodowym Dniem Studenta.

Zgromadzoną młodzież powitali przedstawi-
ciele władz Ukrainy: wiceminister oświaty, na-
uki, młodzieży i sportu – Ewgen Sulima, rekto-
rzy ukraińskich uczelni oraz ambasadorzy: John 
Tefft (USA), Alain Remy (Francja), Reuven Din 
Elijah (Izrael) oraz Dariusz Górczyński, pierwszy 
zastępca ambasadora Polski na Ukrainie

Organizatorzy targów: Ministerstwo Oświaty, 
Nauki, Młodzieży i Sportu, Państwowa Akademia 
Nauk Pedagogicznych Ukrainy oraz Towarzystwo 
„Znania” wraz z zespołami artystycznymi kijow-
skich uczelni przygotowały bogaty program pre-
zentujący zarówno ukraiński folklor, jak i współ-
czesne fascynacje muzyczne młodzieży.

Ukraina to kraj, gdzie oferta polskich uczelni 
wyższych cieszy się ogromną popularnością. Tar-
gi są doskonałym źródłem wiedzy szczególnie dla 
rodziców, którzy w większości przypadków mają 
decydujące zdanie co do wyboru uczelni dla swo-
ich dzieci.

Nasza Uczelni cieszyła się dużym zaintereso-
waniem, szczególnie oferta stypendium dla stu-
dentów z Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu. Z ko-
lei nasze prezentacje przeprowadzone w ramach 
Study in Poland zgromadziły pełną salę studen-
tów, licealistów i ich rodziców, co utwierdziło nas 
w przekonaniu, że jesteśmy bardzo atrakcyjni dla 
młodych ludzi z Europy Wschodniej.

Magdalena Byrska

Festiwal języków obcych
30 września 2011 roku odbyła się VIII edycja Festiwalu Języków Obcych. To konkurs z języków an-

gielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego dla dzieci i młodzież ze 
szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i uczelni. W tym roku wzięło w nim udział 
ponad 1500 osób. Został zorganizowany przy współpracy Kuratorium Oświaty w Katowicach, Miasta Ka-
towice oraz grona stałych Partnerów. W tym roku gośćmi byli członkowie zespołów Myslowitz i Negatyw. 
Festiwal zawsze wzbudza ogromne zainteresowanie mediów. Imprezy towarzyszące to konferencje, kon-
kursy dla szkół.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.festiwal.ue.katowice.pl
Urszula Maciąg
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Pierwsi ekonomiści  
w Uczelni 

Alojzy Czech

Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych 
powstało jako uczelnia kształcąca w zakresie organiza-
cji przemysłu i kierowania administracją publiczną. Ta-
kie były zakresy nauczania dwóch przed wojną funkcjo-
nujących Wydziałów. Ale mimo swojej wyrazistej specy-
fiki, Studium zaliczane było do uczelni ekonomicznych. 
Nie mogło więc nie być nauczania ekonomii, która w po-
czątkowym okresie działalności w programach nazywa-
na była ekonomią społeczną i występowała w ścisłym 
związku z polityką gospodarczą. Rok akademicki 1938/39 
był pierwszym, na którym przedmiot był prowadzony. 
Pracujący na Śląsku ówcześni ekonomiści, ze względu 
na wymagany programowo aspekt makroekonomiczny, 
tego zadania nie byli w stanie się podjąć. Trzeba było 
dobrze przygotowanego wykładowcy, tym bardziej, że 
ekonomia była wykładana dla słuchaczy ostatniego roku 
studiów, co wynikało z przyjętego na Wydziale Organi-
zacji Przemysłowej indukcyjnego programu kształce-
nia. Że nie było to łatwe zadanie, świadczyć może co 
roku niemal zmieniający się nauczający z tegoż koron-
nego przedmiotu. 

Chronologicznie pierwszym był Wacław Skrzywan, 
pracownik naukowy Instytutu Badania Koniunktur Go-
spodarczych i Cen, dojeżdżający na zajęcia z Warszawy. 
Mimo rocznej tylko obecności Skrzywana w katowickim 
środowisku WSNSG, trzeba nieco więcej powiedzieć o tej 
znaczącej w polskich dziejach nauk ekonomicznych, za-
razem coraz bardziej ginącej w mrokach pamięci posta-
ci. Był wyposażonym w nowoczesne metody i narzędzia 
badawcze ekonomistą, zabierającym głos w sprawach 
gospodarczych istotnych dla praktyki w danej chwili 
dziejowej. Zarazem przedstawiał podejmowane zagad-
nienia w głębokim naświetleniu teoretycznym. Pozosta-
wił po sobie liczne, często nowatorskie rozprawy i przy-
czynki, publikowane po różnych niskonakładowych edy-
cjach czasopism i wydawnictw. Gdyby je zebrać w ca-
łość, okazałoby się, jak wiele miał do powiedzenia i jak 
kompetentnie formułował własne sądy odnośnie do ba-
danych zjawisk gospodarczych. Fakt rozproszenia jego 
spuścizny przyczynił się może w stopniu decydującym 
do zupełnego niemal jej zapomnienia. 

Wacław Skrzywan (1898-1956)

Pochodził z Odessy, gdzie się 1 listopada 1898 roku 
urodził1. Wychowany w rodzinie polskiej, ojciec Tadeusz 

1 Archiwum UAM w Poznaniu, sygn. 425/64; Archiwum UJ, 
sygn. S III; Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, sygn. RK 120;  
Album życiorysów na 20-lecie Uniwersytetu 1965, Archiwum 
UWroc., sygn. 0734, t. 1 (rękopisy), s. 521-523; A. Jagielski: Wacław 
Skrzywan. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego im. Bo-
lesława Bieruta, Seria A, nr 15, 1958, s. 3-6; Idem: Skrzywan Wa-
cław (1898-1956). W: Polski Słownik Biograficzny, t. XXXVIII/4, In-

Skrzywan, dr medycyny, był dyrektorem Instytutu Bak-
teriologicznego, matka Anna z Chałaczewiczów prowa-
dziła dom. Uczęszczał do słynnego I Gimnazjum Pań-
stwowego im. Księcia Richelieu, które ukończył w 1917 
roku ze złotym medalem. W tymże roku zmarł ojciec. 
Wacław wstąpił na odesski uniwersytet. Wkrótce jed-
nak, w końcu 1919 roku, nastąpił wyjazd do odrodzo-

nej Polski, początkowo do Wilna, potem na dłużej do Po-
znania. W obydwu miastach był słuchaczem tamtej-
szych uniwersytetów. Na Uniwersytecie Poznańskim 
uczestniczył w seminariach prof. Edwarda Taylora (pie-
niądz wskaźnikowy, inflacja francuska). Ukończył sek-
cję ekonomiczną Wydziału Prawno-Ekonomicznego, 
w 1926 roku uzyskując stopień magistra nauk ekono-
miczno-politycznych. Równolegle do studiów pracował 
w Fabryce Wagonów „H. Cegielski” S.A. (1920-1923), 
potem na kierowniczych stanowiskach administracyj-
nych w S.A. Akwawit w Poznaniu (1923-1928). Od 1929 
roku był nieprzerwanie do września 1939 związany 
z utworzonym rok wcześniej przy Ministerstwie Prze-
mysłu i Handlu Instytutem Badania Koniunktur Go-
spodarczych i Cen. W pracy badawczej w pełni się reali-
zował, publikując efekty swych ustaleń głównie w zwią-
zanych z Instytutem naukowych czasopismach i seriach 
wydawniczych: Koniunkturze Gospodarczej, Sprawoz-
daniach i Przyczynkach Naukowych IBKGiC oraz Pra-

stytut Historii PAN, CENP, Warszawa-Kraków 1997-1998, s. 487-
488; E. Mika: Wacław Skrzywan (1898-1956). W: Pamięci zmarłych 
Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2010. Red. L. Lehman i M. Ma-
ciejewski, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2010, s. 253-255. 
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cach IBKGiC. Stopniowo jego artykuły zaczęły pojawiać 
się na łamach ogólnopolskich tytułów: „Ekonomisty”, 
„Polski Gospodarczej”, „Banku”, którego redakcji był 
współzałożycielem i innych. W opublikowanych w tym 
okresie rozprawach i przyczynkach uwzględniał naj-
nowsze zdobycze wiedzy światowej, z reguły wnosił tak-
że propozycję doskonalącą omawianą metodę lub narzę-
dzie. W 1928 roku poślubił Sabinę Józefę Hrynkiewicz, 
pracującą jako lekarz-stomatolog. Miał 2 córki: Ewę 
(ur. 1930) i Marię (ur. 1932). 

Przegląd zawartości artykułów i rozpraw

Rozproszona twórczość naukowa Wacława Skrzy-
wana znajduje się na łamach cenionych periodyków 
i serii wydawniczych z dziedziny ekonomii i statystyki. 
Jego pierwsze artykuły i znaczące rozprawy publikowa-
ne były w tytułach Instytutu Badania Koniunktur Go-
spodarczych i Cen. Uwagę badawczą skupiał na istot-
nych zagadnieniach ekonomicznych, z kompetencją 
i wnikliwością dokonując ich analiz i wnosząc każdora-
zowo własne propozycje usprawniające. Pracując w jakby 
dziś powiedzieć ośrodku naukowo-badawczym – Insty-
tut Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen był agen-
dą Ministerstwa Przemysłu i Handlu – prezentował po-
stawę naukowca w najczystszej postaci. Każdy tekst 
jego autorstwa pozostaje tego dobitnym świadectwem. 

Poruszana przez Wacława Skrzywana tematyka 
prac i artykułów powstałych w agendach IBKGiC, cza-
sopismach naukowych oraz opracowań niepublikowa-
nych powstałych w dziesięcioleciu 1929-1939 obejmowa-
ła głównie problemy koniunktury i sezonowości występu-
jące tak w sferze pieniężnej, jak produkcyjnej i kon-
sumpcyjnej. Zwięzłe w formie, porażały wagą naukowo 
podanych treści. Pisane oszczędnym stylem, stanowiły 
przejaw najwyższej precyzji badawczej, której podstawą 
musiało być intensywne samokształcenie. Wskazuje na 
to powoływanie się, a nierzadko polemiczne przywoły-
wanie publikacji z najwyższej światowej półki autor-
skiej. Warto przypomnieć ten dorobek, choćby dlatego, 
że zaświadczał on o niepodważalnych kompetencjach 
merytorycznych pozyskanego dla WSNSG wykładowcy, 
przy tym pozostaje prawdopodobne, że w katowickim 
środowisku jego trudno osiągalne rozprawy i przyczyn-
ki nie były wystarczająco znane2.

Chronologicznie pierwszym zagadnieniem ekono-
micznym podjętym przez Wacława Skrzywana było zja-
wisko sezonowości. Szczególnie dużo uwagi poświęcił 
jego badaniu na rynku pieniężnym. W „Sprawozdaniach 
i Przyczynkach Naukowych” Instytutu Badania Ko-
niunktur Gospodarczych i Cen (1929, nr 4) pojawił się 
interesujący dwugłos: Ludwika Landau’a Wahania se-
zonowe produkcji przemysłowej w Polsce oraz debiutują-
cego Wacława Skrzywana Sezonowość zjawisk rynku 
pieniężnego, w którym rozpoczął długi proces opracowy-
wania własnej metody badania tego zjawiska. Została 
ona zademonstrowana w rozprawce Zmienna sezono-
wość działalności dyskontowej Banku Polskiego w la-
tach 1924-1934 („Prace Instytutu Badania Koniunktur 
Gospodarczych i Cen”, 1935), by znaleźć zwieńczenie 

2 W zbiorach Biblioteki Śląskiej, skrupulatnie gromadzącej 
w tych latach wszystkie publikacje naukowe wydawane w Polsce, 
znalazły się jedynie 3 publikacje z IBKGiC autorstwa W. Skrzywa-
na. Biblioteka Główna naszego Uniwersytetu nie dysponuje żadną 
pracą tego autora. 

w referacie O istocie i metodzie badania zmiennej sezo-
nowości z 13 maja 1936 roku wygłoszonym na sekcji 
statystyki Towarzystwa Ekonomistów i Statystyków 
Polskich (streszczenie w: „Ekonomista” 1936, kw. I-II, 
s. 168-171). Punktem wyjścia w badaniu rytmu sezono-
wego obrotów dyskontowych Banku Polskiego było „za-
stosowanie wyrównawczych szeregów Fouriera, pozwa-
lające na rozłożenie zasadniczego szeregu obserwacji na 
periodyczne krzywe wahań cząstkowych. Suma wahań 
o cyklach krótszych niż rok daje wskaźniki sezonowości. 
Jeśli jednak powstają z roku na rok różnice w przebiegu 
i amplitudzie wahań sezonowych, to zwykłe obliczenia 
normalnej sezonowości są błędne i formalistyczne”3. 
Dlatego Skrzywan zaproponował własną metodę, z po-
mocą której zmiany czynników kształtujących sezono-
wość dają się lepiej uchwycić. Wskazał mianowicie, iż 
„analizę sezonowości można i należy oprzeć na wykry-
waniu praw prawdopodobieństwa dla sezonowych od-
chyleń w szeregach statystycznych, co dopiero stworzy-
łoby właściwe teoretyczne podstawy dla metod badania 
sezonowości”4. Dotąd bowiem posiadały uzasadnienie 
czysto empiryczne. 

Wacław Skrzywan był zbyt otwartym i dociekliwym 
badaczem, by przy okazji naukowego zajęcia się zjawi-
skiem sezonowości w sferze finansowej, pozostać obojęt-
nym na dynamikę rynku pieniężnego i jej analizę. Czy-
nił to w wielu aspektach. W zwięzłych rozprawkach 
Nowe obliczanie rentowności pożyczek państwowych 
(„Prace Instytutu Badania Koniunktur Gospodarczych 
i Cen” 1933) oraz Metody szacunku obiegu wekslowego 
i odsetek protestów wekslowych („Prace Instytutu Bada-
nia Koniunktur Gospodarczych i Cen” 1934) „opracował 
metodę obliczania wysokości obiegu wekslowego i prze-
prowadzał bieżąco obliczanie stopy rentowności poży-
czek państwowych i listów zastawnych przy pomocy 
ustalonych przez siebie tablic rentowności”5. W pracy 
Forma kredytu a koniunktura. Próba sprawdzenia teo-
rii stwarzania kredytu przez bank („Sprawozdania 
i Przyczynki Naukowe” Instytut Badania Koniunktur 
Gospodarczych i Cen, 1932, nr 3-4) przeprowadził kry-
tyczną analizę obecnych w ówczesnej literaturze teorii 
zakładających ilościowy stosunek kapitału obrotowego 
i inwestycyjnego, wykazując ich fragmentaryczność i nie 
przystający do rzeczywistości formalizm. Na użytek 
Prezydium Rady Ministrów wykonał ekspertyzę Ko-
niunkturalna polityka kredytowa (materiał niepubliko-
wany, 1931). Opracował anonimowo w zbiorowym wy-
daniu albumowym Życie gospodarcze Polski w wykre-
sach (1926-1931), (nakładem PAT, Warszawa 1932), 
dział poświęcony rynkowi pieniężnemu6. Przybliżał, 
analizował i krytykował pojawiające się i funkcjonujące 
poglądy na temat natury i funkcji pieniądza. W artyku-
le Uwagi o teorii wartości pieniądza („Ekonomista” 
1933, t. I) dokonał przeglądu zawartości publikacji 
O. Andersona, R. Frischa, J. Marschaka i W. Lederera 
oraz J.B. Hubbarda mających odniesienie do kategorii 
pieniądza. Jakby w ciągu dalszym ogłosił O zapomnia-
nej funkcji pieniądza („Ekonomista” 1933, t. III) wska-

3 Z recenzji prof. Wincentego Stysia z 1947 roku, w: Archiwum 
Uniwersytetu Wrocławskiego, sygn. RK 120, s. 19. 

4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 S. Kwiatkowski: Wacław Skrzywan. W: Sylwetki statystyków 

polskich. Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Staty-
styczne, Warszawa 1998, s. 113. 
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zując w kontekście teorii A. Marshalla na funkcję prze-
chowywania wartości „store value”. Na forum sekcji teo-
rii ekonomii Towarzystwa Ekonomistów i Statystyków 
Polskich wygłosił 30 listopada 1934 roku odczyt Kon-
cepcja „neutralnego” pieniądza, będący omówieniem 
i autorskim nawiązaniem do słynnego dzieła J.G. Koop-
mansa Zum Problem des „Neutralen” Geldes. W dysku-
sji nad referatem mgr Skrzywana głos zabierali E. Li-
piński, M. Breit, M. Kalecki, L. Landau, A. Wakar 
i J. Zagórski (streszczenie w: „Ekonomista” 1934, t. IV). 
Wspomnieć także trzeba o polemicznym artykule Uwa-
gi o drugiej inflacji polskiej („Bank” 1936, nr 1), asump-
tem którego był tekst dr K. Studentowicza poświęcony 
inflacji sprzed dziesięciu laty. Do sytuacji bieżącej na-
wiązywał tekst Kapitalizacja i kredyt w Polsce („Polska 
Gospodarcza” 1938, nr 46).

Badanie zmian obejmowało także stosunkowo mało 
ówcześnie badaną realną sferę konsumpcyjną. Przeja-
wem tego jest znakomita Próba szacunku dynamiki 
konsumpcji robotniczej w Polsce („Koniunktura Gospo-
darcza”, IBKGiC, 1930, nr 12), zakładająca potwierdzo-
ne przez badania budżetu rodzin robotniczych założe-
nie, że zmiany sposobu wydatkowania w miarę wzrostu 
dochodów powtarzają się, gdy wskutek ruchu płac real-
nych dochody warstw robotniczych ulegają zmianom 
w czasie7. Taki podmiot przechodzi wtedy z jednej war-
stwy dochodów do drugiej. Skrzywan wykorzystał krzy-
we Engla pozwalające obliczyć przebieg zmian w kon-
sumpcji, budując na tej podstawie wskaźniki konsump-
cyjne, które sprawdza za pomocą danych o zbycie, wy-
kazując wielką zgodność wielkości swych szacunków 
z nimi. Prof. Styś uważa to badanie za pionierskie, po-
równywalne z szacunkiem dochodu społecznego, jaki 
stosowali L. Landau i M. Kalecki. Metoda, którą Skrzy-
wan rozwijał w dalszych pracach, pozwalała budować 
przewidywania o charakterze dynamicznym, jak rów-
nież dobrze świadczy o nastawieniu prospołecznym au-
tora. Wydaje się, że chodzi tu także o publikowane w ję-
zyku niemieckim i nie zachowane opracowanie na te-
mat koniunkturalno-statystycznej sytuacji gospodar-
czej Okręgu Warszawskiej Izby Przemysłowo-Handlo-
wej w latach 1939-1941, oparte na tym samym podej-

ściu metodycznym. Natomiast 
badaniu popytu podczas trud-
nych lat kryzysu poświęcone 
było opracowanie O metodzie ba-
dania elastyczności popytu (praca 
niepublikowana, 1936), zawierają-
ce teorię i analizę wyników ela-
styczności popytu na spirytus w la-
tach 1933-1935 w aspekcie utrzy-
mania wpływów budżetowych na 
stale właściwym poziomie. 

Równolegle rozwijał badanie 
sezonowości w sferze produkcji 
i wymiany, jakkolwiek nie stro-
nił od dociekań i wniosków dale-
ko bardziej ogólnych. Przedmio-
tem całościowo analizowanym na 
podstawie obszernego materiału 
empirycznego był Handel obu-
wiem w Polsce („Sprawozdania 
i Przyczynki Naukowe”, IBKGiC, 

7 Z recenzji prof. Wincentego Stysia..., op. cit., s. 19-20. 

Warszawa 1932, nr 14). Przesłanką powstania było zle-
cenie Komisji Badania Organizacji i Warunków Rozwo-
ju Handlu w Polsce, utworzonej na wzór rozwiązań nie-
mieckich jako uzupełnienie odgórnie powołanej Komisji 
Ankietowej Badania Warunków i Kosztów Produkcji 
i Wymiany. Na podstawie wyczerpujących kwestiona-
riuszy, tak samo dokładnej ich analizy i poważnej pracy 
statystycznej, powstał oryginalny szacunek konsumpcji 
obuwia w kraju, a dane o kosztach handlowych tam po-
danych wzbudzały zainteresowanie fachowej prasy za-
granicznej. Także Kartel cementowy w Polsce w świetle 
analizy teoretycznej („Ekonomista” 1936, kw. I-II), zwię-
zły, 12-stronicowy artykuł, zawierał nowatorskie ujęcie 
kosztów jako funkcji zależności od zmiennych sezonowo 
rozmiarów produkcji, tak jak w przypadku obuwia, po-
przedzone ankietowym zgromadzeniem poważnego ma-
teriału empirycznego. W rezultacie, na podstawie tych 
przypadków na forum sekcji Statystyki w przedsiębior-
stwie PTS 11 marca 1938 Wacław Skrzywan wygłosił 
referat „Badania jakości wytworów przedsiębiorstwa”8 
opublikowany jako Ekonometryczne badania przedsię-
biorstw, opublikowany pod podobnym tytułem w orga-
nie prasowym PTS „Statystyka w przedsiębiorstwie” 
(1938, nr 3-4), żywo dyskutowany przez zebranych. 
W tym miejscu trzeba też przypomnieć o niedokończo-
nym opracowaniu Zrzeszenia zbiorowych zakupów w han-
dlu (materiał niepublikowany, 1937-1939), tworzonym 
w tej samej konwencji badawczej. 

We wspomnianych powyżej rozprawach i przyczyn-
kach zawsze występował służebny związek nowych, nie-
rzadko autorskich metod z problemem do rozwiązania 
wyjętym z realiów tamtejszej gospodarki. Mniej tego 
typu inspiracji praktycznych na rzecz wzmacniania 
gmachu wiedzy ekonomicznej posiadają takie, niezmien-
nie zwięzłe, opracowania, jak Stan szczególnej równo-
wagi a badania statystyczne w ekonomice („Prace Insty-
tutu Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen” 1933) 
czy Uwagi do długich fal koniunktury („Ekonomista”, 
1937, kw. IV), w którym do super cykle koniunktury 
N. Kondratiewa uzupełnił rozważaniami o warunkach 
teorii równowagi J.M. Keynesa w ujęciu J.E. Meade’a. 
Dodać jeszcze trzeba, że został wskazany przez wydaw-
ców niedokończonego i bardzo profe-
sjonalnego przedsięwzięcia wydaw-
niczego jako autor następujących ha-
seł: Kredytowa statystyka, („Encyklo-
pedia Nauk Politycznych”, Warsza-
wa 1938, t. III) oraz Pieniądz, war-
tość pieniądza, („Encyklopedia Nauk 
Politycznych”, Warszawa 1938, t. IV). 
Porządkująca treść tych opracowań 
przypomina bardziej zwięzłą roz-
prawkę problemową niż typowe ha-
sło encyklopedyczne. Na użytek naj-
młodszych odbiorców – doceniając wagę 
świadomości ekonomicznej przyszłych 
obywateli – z oryginału przełożył 
oraz do warunków gospodarczych 
Polski dostosował popularny pod-
ręcznik A. Dane’a Łatwa ekonomika 
(Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 
1937), będący jednym z nielicznych 
przejawów wkładu Skrzywana w krąg 

8 Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912-1992. Rada Główna 
PTS, Warszawa 1992, s. 38.
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publikacji o charakterze dydaktycznym. Od 1935 roku 
był członkiem międzynarodowego „Econometric Socie-
ty”. W ramach utworzonego w 1937 roku Polskiego 
Towarzystwa Statystycznego przewodniczył w latach 
1938-1939 pracom Komisji ds. opracowania przewodni-
ka po źródłach statystycznych. Komisja zakończyła swo-
ją działalność 1 kwietnia 1939 przedkładając propozy-
cję wydania przewodnika wraz z budżetem przedsię-
wzięcia9.

Jako wykładowca WSNSG  
w roku szkolnym 1938/1939

Jeśli nie liczyć zajęć z podstaw ekonomiki przepro-
wadzonych w 1933 roku na wakacyjnym kursie dla na-
uczycieli szkół handlowych10, to roczna praktyka dydak-
tyczna w katowickim Studium była pierwszym tego 
typu doświadczeniem w jego biografii zawodowej. Zresz-
tą zawsze w składanych po wojnie aplikacjach o zatrud-
nienie zawsze o tym informował, choć wspomnienia 
z tym związane niekoniecznie musiały być jednoznacz-
nie dla niego pozytywne. Wacław Skrzywan przyjęty zo-
stał do 60-godz. wykładu „ekonomii społecznej” z ele-
mentami „polityki ekonomicznej” (osobne 30 godz.) na 
ostatnim roku studiów Wydziału Organizacji Przemy-
słowej oraz do „ekonomii społecznej” z elementami „hi-
storii doktryn ekonomicznych” (łącznie 60 godz.) na 
nowo utworzonym Wydziale Administracji Publicznej11. 
W praktyce na zajęcia uczęszczali już słuchacze II roku 
studiów12. Program w czasowym wymiarze został zreali-
zowany13, choć trzeba pamiętać, że w październiku 1938 
roku ze względu na operację Zaolzie zajęcia w szkołach 
na terenie województwa śląskiego zostały w większości 
zawieszone. 

Niemniej dobrze przygotowany merytorycznie 
W. Skrzywan (patrz: omówiony powyżej zakres dorobku 
naukowego) nie akceptował miejsca wykładanego przez 
siebie przedmiotu na Wydziale Organizacji Przemysło-
wej. Jak wiadomo, wypracowany tu został indukcyjny 
program nauczania, który widział „ekonomię społeczną” 
jako przedmiot najbardziej ogólny w roli wieńczącego 
cykl edukacji ekonomicznej. Powodem zaś wyrażanego 

9 Ibid., s. 42.
10 Archiwum UJ, sygn. S. III. 
11 Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych (W.S.N.S.G.) 

Prospekt. WSNSG, Katowice 1938, s. 8 i 10. 
12 Por. Książeczka legitymacyjna Alojzego Mehlicha nr 125. 
13 Na Wydziale Administracji Publicznej wykonanych jednak 

zostało 30 godzin z „ekonomii społecznej”. Por. także Archiwum 
Uniwersytetu Wrocławskiego, sygn. RK 120 (życiorys). 

sprzeciwu była kontrowersja pomiędzy wykładaną 
przez dr. Józefa Lisaka „ekonomią jednostek gospodar-
czych” a „ekonomią społeczną”. Między innymi 23 maja 
1939 roku podczas posiedzenia Rady Wydziału W. Skrzy-
wan wniósł o przeniesienie przedmiotów ogólnych, jak 
„ekonomia społeczna” na I rok studiów, a specjalizacyj-
nych na rok III. „Ekonomia jednostek gospodarczych” 
na Wydziale Organizacji Przemysłowej jest przedmio-
tem podstawowym – zauważał – ale dla ekonomii ogól-
nej jest specjalizacją. Dlatego podbudową powinna być 
„ekonomia społeczna”. Projekt Skrzywana popierali 
mgr inż. Bronisław Giziński (absolwent Politechniki 
Warszawskiej, wykładający „technologię produktów 
chemicznych organicznych), dr Adam Vetulani (praw-
nik z UJ) oraz związany z WSNSG statystyk dr Raj-
mund Buławski, postulując przepracowanie programu 
jeszcze w bieżącym roku szkolnym. Ale Lisak bronił 
przyjętej koncepcji: „program nauczania był wielokrot-
nie dyskutowany, był też opracowany w drodze ankiety 
[rozesłanej do prezesów i dyrektorów wielkich przedsię-
biorstw – A.Cz.]. Zwyciężył ten punkt widzenia, by za-
czynać od przedmiotów konkretnych, a ekonomia spo-
łeczna jest na Wydziale Organizacji Przemysłowej 
przedmiotem ogólnokształcącym”14. Sporu nie rozstrzy-
gnięto. Obydwie strony obstawały przy swojej argumen-
tacji. Ustalając obsadę na rok szkolny 1939/1940 kieru-
jący Studium dr J. Lisak w innym miejscu ujawnił, że 
zostały wszczęte rozmowy, by na Wydziale Organizacji 
Przemysłowej „ekonomię społeczną” w miejsce Wacława 
Skrzywana otrzymał prof. dr Adam Heydel z UJ, współ-
pracujący także w tym względzie z Akademią Handlo-
wą w Krakowie.

Ale z usług Wacława Skrzywana nie zamierzano 
zrezygnować. Był przecież członkiem Komisji Progra-
mowej dla Wydziału Organizacji Przemysłowej. Zalecał 
utrzymanie rysu charakterystycznego kształcenia (tyl-
ko jak było to zrobić przy postulowanych przez niego re-
formach?). Opowiadał się za istotną rolą seminariów 
w kształceniu akademickim, nawet jeżeli pożytek z ich 
prowadzenia wyniosą tylko będące w mniejszości jed-
nostki aktywne. Przy aprobacie środowiskowej powie-
rzono mu organizację i przeprowadzenie „seminarium 
ekonomicznego” w nadchodzącym roku 1939/1940. Tak 
samo jak utrzymano jego wykład z „ekonomii społecz-
nej” na Wydziale Administracji Przemysłowej zwiększo-
ny dodatkowo o semestralną „politykę ekonomiczną”15. 
Współpraca, mimo wycinkowych trudności, docierała 
się. W końcu dojeżdżający, co prawda z nie akademic-
kiego ośrodka warszawskiego, był zbyt cenną i kompe-
tentną jednostką, by pochopnie z niego zrezygnować. 
Szkoda, że stało się inaczej. 

Czas okupacji: szczęścia w nieszczęściu

Wybuch wojny przerwał te wszystkie zamierzenia 
łącznie z przygotowaniami do przeprowadzenia promo-
cji doktorskiej. Dorobek był bowiem dalece przekracza-
jący przyjęte wymogi. Wszelkie plany obrócone zostały 
wniwecz. W wyniku agresji okupanta Skrzywan opuścił 
zagrożoną stolicę i do końca października 1939 roku 
przebywał w Równem. Wrócił do Warszawy, podejmu-

14 Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. UWŚl.-OP-2251. 
15 A. Czech: Józef Lisak i Wyższe Studium Nauk Społeczno- 

-Gospodarczych w Katowicach. AE, Katowice 1997, s. 94, 95, 113, 
119. 

Książeczka legitymacyjna 
studenta WSNSG



43Forum, nr 34, styczeń 2012

Z DZIEJÓW UCZELNI

jąc od grudnia 1940 roku pracę referenta w funkcjonu-
jącej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Założył sobie szero-
ki zakres prac, przekraczający znacznie stanowiskowe 
obowiązki, włącznie z prowadzeniem obserwacji nauko-
wych i prac analityczno-prognostycznych w realiach 
wojny. Powstał pokaźny dorobek, który przepadł albo 
nigdy nie był opublikowany, jakkolwiek pozwolił auto-
rowi na przekór rzeczywistości i skrajnie niesprzyjają-
cych warunków utrzymać ciągłość warsztatu naukowe-
go. Wpierw jednak zdarzyło się krańcowo niebezpieczne 
przeżycie. Zatrzymany w łapance ulicznej, w okresie 
19.09-22.10.1940 przez ponad miesiąc przebywał w obo-
zie koncentracyjnym w Oświęcimiu, skąd został przez 
pracodawcę wyreklamowany. Wróciwszy do Warszawy 
aż do powstania w lecie 1944, pracował w Wydziale Sta-
tystycznym Izby, wykonując zadania zlecane i samemu 
według własnego uznania nakreślane. Od 1941 roku 
fragmenty badań, które prowadził, zwłaszcza samo-
dzielnie wykonywane prognozy, przekazywał polskim 
władzom konspiracyjnym. Do większych opracowań, 
które wykonał, należały: szkic metody analizy bilan-
sów Statystyka bilansowa rozmiarów kapitalizacji 
(Warszawa 1942); O klasyfikacji przemysłowych przed-
siębiorstw podstawie teorii cen (pisane w 1943) jako 
szkic metody i próbna wersja; praca o charakterze eko-
nometrycznym Empiryczna krzywa podaży pracy (pisa-
na w latach 1942-1943), Nowa metoda obliczenia ekwi-
walentnego, tzw. „idealnego” wskaźnika cen (powstała 
w latach 1943-1944)16 była referowana na zebraniu pra-
cowników Katedr Ekonomii w konspiracji. Jak już wspo-
mniano, opracowanie na temat koniunkturalno-staty-
stycznej sytuacji gospodarczej okręgu Warszawskiej 
Izby Przemysłowo-Handlowej w latach 1939-1941 było 
opublikowane w języku niemieckim. Powielony także 
został materiał dotyczący położenia robotnika polskiego 
w wyniku polityki okupanta. Drobne przyczynki doty-
czące teorii polityki gospodarczej, teorii planowania, ba-
dań nad oszczędnościami, inwestycjami i płacami real-
nymi zamieszczał konspiracyjny miesięcznik „Przy-
szłość Gospodarcza”. Poważna praca badawczo-anali-
tyczna prowadzona w tych skrajnie niesprzyjających 
warunkach została przerwana w wyniki wybuchu po-
wstania w Warszawie. 

Zmuszony do opuszczenia miasta, od września 1944 
przebywał w Krakowie. Na nieposiadających stałego 
zatrudnienia uchodźców z Warszawy 6-7 stycznia 1945 
urządzono obławę, aresztując kilka tysięcy kobiet i męż-
czyzn, w następnych dniach wysyłając ich do Makowa 
albo w głąb Rzeszy17. Zatrzymany podczas ulicznej kon-
troli Wacław Skrzywan został osadzony w obozie na 
Prądniku, w którym przebywał 6.01.-15.01.1945. Pod-
czas ewakuacji, szczęśliwie zbiegł w Makowie z etapo-
wego postoju. W oswobodzonym Krakowie rozpoczął 
pracę w tamtejszej Izbie Przemysłowo-Handlowej na 
stanowisku naczelnika Wydziału Statystyki i Katastru. 
Z instytucją tą utrzymywał współpracę tak długo, jak 
tylko to było możliwe. Wspomniany Wydział prowadził 
do końca 1946 roku. W następnym został konsultantem 
krakowskiej Izby, rozciągając jeszcze wcześniej tę funk-
cję także na reaktywowaną Izbę Warszawską. Niejako 
przedłużeniem w tej roli było powołanie w okresie 

16 Według Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego..., op. cit., s. 38. 
17 Kraków pod rządami wroga 1939-1945. Red. J. Dąbrowski. 

Biblioteka Krakowska nr 104, Towarzystwo Miłośników Historii i 
Zabytków Krakowa, Kraków 1946, s. 45-46. 

15.10.1947-31.05.1948 na konsultanta w Centralnym 
Zarządzie Paliw Płynnych w Krakowie. Ale było coraz 
bardziej oczywiste, że przeznaczeniem Skrzywana jest 
środowisko akademickie. 

W służbie uniwersytetom

Już od 19 lutego 1945 roku został zaliczony w poczet 
wykładowców na Wydziale Prawa i Administracji UJ. 
Ale sytuacja uczelniana uległa zmianie, gdy w lecie 
1945 roku na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uni-
wersytetu Poznańskiego została przeprowadzona pro-
mocja doktorska. Za podstawę przyjął rozprawkę Kartel 
cementowy w Polsce w świetle analizy teoretycznej z 1936 
roku. Z powodu jej wyjątkowej zwięzłości (12 stron), by 
nie razić otoczenia, dołączył jeszcze większą rozprawę 
Handel obuwiem w Polsce z 1932 roku. Obydwa opraco-
wania zostały przyjęte przez Radę Wydziału na wniosek 
promotora prof. Edwarda Taylora, który przedkładane 
tezy i podane rozwiązania ocenił bardzo wysoko. Pisał 
m.in. „Obie prace odznaczają się wielką starannością 
i pełnym opanowaniem metod analizy ekonomicznej 
i statystycznej. Praca o kartelu cementowym rozpatruje 
zagadnienia bardzo trudne, opracowane dopiero w naj-
nowszych czasach przez ekonomikę, mianowicie kształ-
towania się cen przy niedoskonałej konkurencji i mono-
polu w różnych jego formach. Mimo to daje analizę bar-
dzo trafną i ciekawą. Praca o handlu obuwiem umiejęt-
nie analizuje materiał statystyczny, daje ciekawy obraz 
stanu tego handlu i przyczyn powodujących jego struk-
turę, a poza tym bardzo słuszne wskazania polityczno-
ekonomiczne. Oceniając rozprawę doktorską jako bar-
dzo dobrą”18, wnioskował o dopuszczenie jej do publicz-
nej obrony. Recenzje złożyli prof. Marcin Nadobnik i prof. 
Jan Zdzitowiecki. Obrona odbyła się w dniu 20 sierpnia 
1945 z wynikiem summa cum laude. 

Jak za dotknięciem różdżki, zaczęły się sypać propo-
zycje współpracy19. 1 stycznia 1946 Studium Spółdziel-
czości przy Wydziale Rolniczym UJ zaoferowało wykła-
dy ze „statystyki gospodarczej”, które trwały do końca 
roku akademickiego 1948/1949. Wydział Humanistycz-
ny UJ zlecał wykłady ze statystyki dla studentów geo-
grafii w okresie od 1 lutego 1946 do końca września 
1948. Także Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy UJ 
w okresie od 1 września 1946 do 31 grudnia 1949 koope-
rowała ze Skrzywanem jako wykładowcą statystyki. 
Już 19 marca 1946 roku nawiązał współpracę Wydział 
Prawa Uniwersytetu z Wrocławia. Aż trudno uwierzyć, 
że w tym nawale zleceń, przy etatowej pracy w Izbie, 
znajdzie się jeszcze czas na dorobek autorski.

Tymczasem po wojnie opublikowane zostały dalsze 
prace, choć już nie tak skoncentrowane i zwarte tema-
tycznie, jak w okresie wcześniejszym. Były to: Uwagi 
o gospodarczych dziejach Krakowa w czasie okupacji. 
W: Kraków pod rządami wroga 1939-1945. Red. Jan 
Dąbrowski (Biblioteka Krakowska nr 104, Towarzy-
stwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków 
1946); Rola samorządu gospodarczego i zawodowego na 
Ziemiach Odzyskanych. W: II Sesja Rady Naukowej dla 
Zagadnień Ziem Odzyskanych, z. 3: Problemy osadnic-
twa nierolniczego. Biuro Studiów Osadniczo-Przesie-
dleńczych, Kraków 1946 oraz W obronie statystyki. 
„Życie Nauki” 1946, nr 78, który był wielkim apelem 

18 Archiwum UAM w Poznaniu, sygn. 425/64. 
19 Archiwum UJ, sygn. S III. 
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do władz uczelnianych i państwowych o zaprzestanie 
dalszych zaniedbań w zakresie kształcenia statystycz-
nego. 

W obronie statystyki 

W powojennej reaktywacji kształcenia na poziomie 
wyższym, tak uniwersyteckim, jak politechnicznym, 
statystyka w nowoczesnym rozumieniu w ogóle nie była 
brana pod uwagę. Skrzywan w tym pełnym pasji obroń-
czej artykule poszukuje przyczyn tego stanu rzeczy. 
Wskazuje na wciąż pokutujący sposób postrzegania tej 
dziedziny, będący spadkiem po ekonomicznej szkole hi-
storycznej, dominującej w XIX i na początku XX wieku 
w Niemczech. Głównym wyrazicielem tego ujmowania 
był G. Mayr20 i wraz z jego odejściem wydawało się, że 
niemiecka szkoła statystyki także się zakończy. Prze-
możny wpływ tej orientacji jednakże w Polsce trwał na-
dal, czego przejawem było uparte ograniczanie przed-
miotu statystyki do opisu stosunków społeczno-demo-
graficznych. W następstwie negowana jest obecność ma-
tematyki w statystyce, nawet zrodził się mit szkodliwe-
go wpływu statystyki matematycznej na wyniki w da-
nym przedmiocie badań, podczas gdy jest to warunek jej 
unaukowienia. Bez niej w demografii na przykład nie 
sposób dokładnie określić prawidłowości. Tymczasem 
obserwuje się dynamiczny rozwój metod matematycz-
nych używanych w statystyce, w czym prym wiodą ucze-
ni anglosascy, skandynawscy, a także rosyjscy. Także 
w Niemczech pojawiają się pojedynczy zwolennicy tego 
prądu, wśród których Skrzywan przywoływał stanowi-
sko Wilhelma Winklera21 głoszącego, iż statystyka po-
sługuje się zarówno logiczną, jak i matematyczną meto-
dą badań. Tym samym podziału na „statystykę” i „sta-
tystykę matematyczną” nie można niczym usprawiedli-
wić. Istnieją raczej statystycy, którzy nie opanowują na-
rzędzi badawczych obydwu tych części statystyki rów-
nocześnie i nie chcą się przyznać do połowicznych kom-
petencji. Jest to jednak logiczna i zwarta całość, której 
rozdzielić się nie da. 

Czym w takim razie jest statystyka? Warto posłu-
chać odpowiedzi Skrzywana na to retoryczne pytanie, 
gdyż jest ona nośna poznawczo. Statystyka to nie są 
zbiory danych, jakkolwiek to źródła statystyczne stano-
wią punkt badawczego wyjścia. Statystyka nie jest tak-
że czynnością zbierania danych, jakkolwiek istnieje 
technika statystyczna tym się zajmująca. Statystyka 
„jest nauką o metodzie poznania, indukcji statystycz-
nej. W stosunku do indukcji niezupełnej jest ona dal-
szym etapem uściślania naszego poznania. Gdy formu-
łując zasady indukcji mówimy o potrzebie klasyfikacji 

20 Georg von Mayr (1841-1925) – bawarski ekonomista i sta-
tystyk, autor licznych publikacji, głównie statystyki narodowo-
ściowej. Wydał m.in. Gesetzmässigkeit im Gesellschaftsleben: sta-
tistische Studien. Oldenbourg, München 1877, będące popularnym 
przedstawieniem statystyki; Statistik und Gesellschaftslehre. Bd. 1, 
Theoretische Statistik. Akademische Verlagsbuchhandlung von 
J.C.B. Mohr, Freiburg-Leipzig 1895, Bd. 2, Bevölkerungsstatistik. 
1897, liczne wydania dalsze; 

21 W. Winkler: Grundriss der Statistik. Bd. 1 Theoretische Sta-
tistik. Julius Springer, Berlin 1931, s. 61-62. Był także 2 tom Grun-
drissu: Gesellschaftsstatistik. Julius Springer, Berlin 1933. Wiedeń-
ski profesor poszedł jeszcze dalej, o czym W. Skrzywan wtedy nie 
mógł wiedzieć. Przygotowywał jedną z pierwszych monografii eko-
nometrycznych Grundfragen der Ökonometrie. Wien 1951; przekład 
polski E. Vielrose jako Podstawowe zagadnienia ekonometrii. PWN, 
Warszawa 1957. 

faktów i nadania ogólnej charakterystyki badanym fak-
tom, uzasadniamy w ten sposób sens istnienia i teorii 
przeciętnych i zbiorczych cech statystycznych. Postulu-
jąc jednorodność badanych zjawisk, uzasadniamy stoso-
wanie przez statystyka miar niejednorodności, tzw. dys-
persji. Mówiąc zaś o konieczności mnożenia naszych do-
świadczeń lub obserwacji jako o niezbędnym warunku 
umożliwiającym wyciąganie wniosków i budowanie hi-
potez naukowych, stosujemy teorię prawdopodobień-
stwa. Wniosek poznawczy osiągnięty drogą indukcji 
statystycznej tworzy zdanie prawdopodobne, podobnie 
jak przy indukcji niezupełnej, lecz sformułowany jest 
ściślej: możemy ustalić stopień prawdopodobieństwa, iż 
niezbadana całość zjawiska badanego posiadać będzie 
taką lub inną charakterystykę liczbową, obliczalną 
w pewnych granicach ścisłości”22. Nie ma dalszego po-
stępu w nauce bez stosowania metod statystycznych. 
Indukcja statystyczna nie ogranicza się tylko do obiek-
tów wymierzalnych. Równie dobrze może być stosowana 
do przedmiotów dających się charakteryzować tylko ja-
kościowo. 

Zapoznając statystykę jako narzędzie ścisłego po-
znania, zarzuca się zarazem dorobek polskich uczonych 
w zakresie logiki matematycznej. W szczególności po-
wołuje się Skrzywan na logikę zdań prawdopodobnych 
Jana Łukaszewicza, która tkwi u podstaw metody sta-
tystycznej, będącej częścią składową logiki wielowarto-
ściowej. Także rozwój nauki, nie tylko XX-wiecznej, jak 
fizyka atomu M. Plancka, E. Schrödingera i innych, ale 
już XIX, by wskazać na teorię cieplną C. Maxwella 
(1868) czy genetykę F. Galtona (1869), spowodował ra-
dykalną rewizję pojęcia praw nauki, które uważa się 
za statystyczne. Postęp w nauce byłby niemożliwy, bez 
metod statystyki jako najściślejszych metod empirycz-
nego poznania. Warunkiem postępu „bez znaczenia, 
czy chodzi o fizykę, czy psychologię jest obecnie uści-
ślenie poznania, co dokonuje się przez matematyczne 
sformułowanie hipotez i statystyczne ich usprawiedli-
wienie”23. Inna droga rozwoju jest poznawczo bezpłod-
na. Nic bowiem nie wnosi do powszechnej skarbnicy 
wiedzy. 

Dalej Skrzywan wylicza przypadki jakby bliższych 
mu nauk, gdzie proces badawczy nie może się obejść bez 
sięgania do statystyki, jak w różnych działach nowocze-
snej psychologii, w ekonomice, której szeregi zjawisk 
przyjmują z reguły charakter probabilistyczny, w na-
ukach społecznych, nagminnie korzystających z ankiet, 
których moc dowodową można ustalić tylko statystycz-
nie, wreszcie w prawodawstwie, które jest do pomyśle-
nia jedynie na gruncie naukowego, statystycznego po-
znania w dziedzinach realizujących politykę prawa. To 
właśnie rugowanie statystyki z wydziałów prawnych 
było powodem napisania alarmującego artykułu w obro-
nie statystyki, postulującego w konkluzji tworzenie ka-
tedr statystyki na każdym wydziale uniwersyteckim 
oraz instytutów międzywydziałowych statystyki na po-
litechnikach. Problemem był brak kadr, czy to na pozio-
mie wyższym czy średnim i tę lukę uczelnie i szkoły po-
winny jak najszybciej wypełnić. 

22 W. Skrzywan: W obronie statystyki. „Życie Mauki” 1946, 
nr 78, s. 39-40. 

23 Ibid., s. 40. 
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Służby uniwersyteckiej ciąg dalszy

Efektem m.in. artykułu było powierzenie jego auto-
rowi opracowania programu nauczania statystyki na 
polskich uczelniach, czego pozostałością była publikacja 
Organizacja i program nauczania statystyki w Polsce, 
(„Przegląd Statystyczny” 1949, t. III, nr 1-2). Wcześniej 
jednakże Skrzywan zabrał głos w sprawach dla nauk 
ekonomicznych kluczowych ogłaszając rozprawę O pod-
stawowych twierdzeniach ekonomii („Ekonomista” 1947, 
kw. II i kw. III-IV), w której postulował konieczność 
oparcia teorii ekonomii na danych empirycznych pocho-
dzących z badań statystycznych. W szczególności chodzi 
o statystyczny status praw ekonomicznych. Ważnym 
w ekonomii zagadnieniem poznawczym jest bowiem 
proces powstawania zjawisk gospodarczych. Należy 
umieć określić, w jakiej postaci może nastąpić zbadanie 
statystyczne tych faktów rozwojowych, z których składa 
się zawsze proces wzrostu i zanikania form organizacyj-
nych wytwórczości. Prof. W. Styś sugerował, że wysu-
nięte w tej rozprawie tezy zbliżają się do metodologicz-
nych wskazań materializmu historycznego, odrzucają 
psychologizm, domagając się statystycznych badań po-
stępowania ludzkiego, a więc tych faktów, które mają 
znaczenie społeczne24. Nadto W. Skrzywan podał sposób 
obliczenia poziomu równowartościowości dochodów kon-
sumenta, czyniąc oryginalną i udatną próbę rozwiąza-
nia ważnego zagadnienia budowy idealnego wskaźnika 
cen, jak również na podstawie niepublikowanych wyni-
ków swych badań z okresu okupacji zaproponował spo-
sób analizy wpływu wysokości płacy na wydajność pra-
cy robotnika. 

Artykuł O podstawowych twierdzeniach ekonomii 
odbił się dużym echem w środowisku. W 1946 roku ma-
szynopis tego tekstu wpłynął do Rady Wydziału Prawa 
i Administracji UJ, która uchwałą z 28 czerwca tego 
roku określiła go za wystarczająco ważny, by jego treść 
uznać za podstawę nadania stopnia habilitacyjnego. 
Jednocześnie uznała, że ze względu na wartość całego 
dorobku – nie kuriozalnie odliczanego po doktoracie, 
jakby ten wcześniejszy był pozbawiony znaczenia – nie 
widzi potrzeby przeprowadzania rygorozum ani kolo-
kwium habilitacyjnego. W drugiej uchwale z 15 listopada 
1946 roku przyznała dr Skrzywanowi veniam legendi 
w zakresie statystyki i ekonometryki (sic!), zatwierdzo-
ne 23 lipca 1947 przez Ministra Oświaty i Szkolnictwa 
Wyższego. Od 15 grudnia 1947 roku do końca 1948 kie-
rował Instytutem Ekonomicznym PAU. 

Z kolei Rada Wydziału Prawno-Administracyjnego 
Uniwersytetu we Wrocławiu powzięła uchwałę o utwo-
rzeniu Katedry Statystyki i wystąpiła z wnioskiem 
o nadanie tytułu profesora, który dekretem Prezydenta 
przyznany został 26 lipca 1949 roku. Katedrę Statysty-
ki dopiero objął 1 września 1952, ale jako profesor Wy-
działu wykonał mnóstwo zabiegów i starań, by doszło do 
jej powstania. Równocześnie jego niespożyta aktywność 
znajdowała ujście na różne sposoby25. Prowadził wykła-
dy dla pracowników naukowych. Oprócz wersji podsta-
wowych, był zwolennikiem wykładów monograficznych. 
Realizował taki semestralny wykład ze „statystyki prze-
mysłowej” w Wyższej Szkole Ekonomicznej, a ze „staty-
styki finansowej” na Uniwersytecie. Słuchaczy na Wy-
dziale Prawa na zajęciach nadobowiązkowych jednak 

24 Z recenzji prof. Wincentego Stysia..., op. cit., s. 20. 
25 Według A. Jagielski: Wacław Skrzywan. Op. cit. s. 5-6. 

ubywało. Większe zrozumienie znalazł na Wydziale 
Przyrodniczym, gdzie niebawem pracę dydaktyczną po-
łączył z naukową. Na I Kongresie Nauki Polskiej w 1951 
był organizatorem podsekcji statystyki, choć nie należy 
przypuszczać, by wyniki obrad tego Kongresu były dla 
niego satysfakcjonujące. Pracował nad konstrukcją an-
kiety do badania przestępczości w powiecie kaliskim. 
Na zlecenie Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego wspól-
nie z prof. L. Adamem dokonał analizy finansowej pol-
skich uniwersytetów. Został stałym współpracownikiem 
Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego, do-
konując m.in. analizy zasobów mieszkaniowych miast 
dolnośląskich26. Od 1954 roku był radnym Miejskiej 
Rady Narodowej m. Wrocławia. 

Wskutek zamierania zajęć dydaktycznych ze staty-
styki otrzymał propozycję napisania podręcznika dla 
słuchaczy szkół i wydziałów ekonomicznych. Powstało 
w ten sposób jedyne w Polsce dzieło Historia statystyki 
(PWN, Warszawa 1954), wydane w nakładzie 200 egz. 

Wcześniej podjął teoretyczne rozważania O pojęciu 
współzależności („Studia i Prace Statystyczne” 1952, II, 
nr 1). W przeciwieństwie do macierzystego Wydziału 
wdzięcznym polem kooperacji okazało się środowisko 
antropologów, w wyniku której powstały cztery ostatnie 
rozprawy Skrzywana: O metodach statystycznych stoso-
wanych w antropologii polskiej („Przegląd Antropolo-
giczny” 1953, XIX), Metoda grupowania na podstawie 
tablic prof. Czekanowskiego („Przegląd Antropologicz-

26 Efektem ubocznym tego projektu było przeprowadzenie stu-
diów statystycznych nad warunkami mieszkaniowymi i budownic-
twem mieszkaniowym w centralnym zagłębiu węglowym w 1955 
roku przez byłą magistrantkę doc. Skrzywana z UJ Ewę Kozłowską 
(późniejszą prof. UŚl i AE w Katowicach), która na tej podstawie 
(15.10.1957, już po śmierci Skrzywana z promotorem zastępczym) 
sfinalizowała rozprawę doktorską. Por. Archiwum Uniwersytetu 
Wrocławskiego, sygn. 270/118. 
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ny” 1954, XX), Zastosowanie analizy sekwencyjnej do 
badań taksonomicznych w antropologii („Przegląd An-
tropologiczny” 1956, XXII, nr 3), Sekwencyjna analiza 
50 wybranych czaszek („Przegląd Antropologiczny” 1957, 
XXIII, nr 1). 

Wacław Skrzywan był związany z towarzystwami 
i stowarzyszeniami. Należał do grona 20. założycieli 
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w grudniu 1945 
roku. Później w latach 1946-1948 był członkiem Oddzia-
łu PTE w Krakowie. W 1948 roku, wraz z prof. Wincen-
tym Stysiem – pierwszym prezesem, z prof. Lesławem 
Adamem i doc. inż. Janem Falewiczem był współzałoży-
cielem Wrocławskiego Oddziału PTE. Należał do Rady 
Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Był również 
członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego 
oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Nie należał 
do żadnej partii. Był przede wszystkim człowiekiem 
uniwersytetu. „Przez młodzież i wielu pracowników 
uczelni wrocławskich uważany był za typowego profeso-
ra: lekko przygarbiony, resztki siwych włosów, okulary 
i wieczne zaaferowanie. Niezmiernie przywiązany do 
uniwersytetu i katedry. Pomimo dużej odległości od 
domu tylko w wyjątkowych okolicznościach pozostawał 
w mieszkaniu. Sprawy uczelni i nauki znacznie więcej 
go absorbowały aniżeli osobiste. Nie zwracał uwagi na 
zdrowie, lekceważył swoją chorobę”27. Kilka tygodni 
zdążył się tylko nacieszyć zmianami, które przyniosła 
odwilż października ’56. Zmarł zbyt wcześnie, 17 listo-
pada 1956 roku we Wrocławiu. 

*  *  *

Także następni prowadzący w WSNSG ekonomię 
wykładowcy szybko się wymieniali. Trudno znaleźć jed-
noznaczną odpowiedź o przyczynę tego stanu rzeczy. 
Czy był nią indukcyjny program kształcenia, zresztą 
trudno w praktyce wykonalny w swojej czystej postaci? 
Czy może dominująca obecność Lisakowej „ekonomii 
jednostek gospodarczych”, która prowadzona na roku 
niższym zawłaszczała znaczną część zagadnień mikro-
ekonomicznych? Czy mało znacząca – mimo niewątpli-
wej oryginalności – pozycja uczelni w skali kraju? Każ-
da z tych odpowiedzi jest po części prawdziwa, choć da-
leko do odpowiedzi kompletnej. 

Nie miał natomiast takich dylematów drugi z kolei 
wykładowca ekonomii prof. dr Jerzy Michalski (1870- 

1956), który rozpaczliwie 
poszukiwał zajęcia w la-
tach powojennych. Czasy 
świetności, tak politycznej 
(minister Skarbu, poseł, 
referent budżetu), jak go-
spodarczej (prezes Polskie-
go Banku Krajowego, czło-
nek licznych rad nadzor-
czych) i akademickiej (pro-
fesor i kierownik Katedry 
Ekonomii na Politechnice 
Warszawskiej) natury, miał 
za sobą28. Po wojnie zna-

27 A. Jagielski: Wacław Skrzywan. Op. cit., s. 6. 
28 Więcej zob.: Z. Landau: Jerzy Michalski. „Finanse” 1974, 

nr 2; także A. Czech: Profesorowie i wychowankowie Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego w dziejach katowickiej Akademii Ekonomicznej. 
AE, Katowice 1997, s. 21-28.

lazł się w Krakowie. Był pierwszym wykładowcą ekono-
mii na założonej tam Politechnice Śląskiej. Od września 
1945 prowadził wykład ze skarbowości na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim, gdzie ubiegał się o Katedrę. Zlecenia 
na zajęcia w WSNSG przyjął bez obiekcji, tym bardziej, 
że łączył je dalej z dojazdami do Gliwic, gdzie Politech-
nika od listopada 1945 znalazła swoją stałą siedzibę. 
Wykłady z „ekonomii społecznej” głosił w semestrze let-
nim roku akademickiego 1945/1946 w dla słuchaczy 
I roku Wydziału Administracji Przemysłowej oraz in-
dywidualnie kończących studia studentów sprzed woj-
ny Wydziału Organizacji Przemysłowej. Zajęcia odby-
wały się w co drugi poniedziałek i sobotę w łącznym 
czasie 30 godz. W roku następnym współpracy nie 
kontynuował, gdyż w Krakowie został kontraktowym 
profesorem wydziałów politechnicznych Akademii 
Górniczej oraz otrzymał na 3 lata Katedrę Skarbowo-
ści na UJ. 

Trzeba było poszukiwać 
następcy. Wybór padł na 
dr. Maksymiliana J. Ziomka 
(1905-1966)29, dr. ekonomii 
kierującego Biurem Ekono-
micznym przy Oddziale Ban-
ku Gospodarstwa Krajowe-
go w Katowicach. Prowadził 
wykład z „ekonomii społecz-
nej” w roku 1946/1947 dla 
słuchaczy semestru letniego 
III roku Wydziału Organi-
zacji Przemysłowej oraz se-
mestru letniego I roku Wy-
działu Administracji Gospo-
darczej. „Ekonomia społeczna” na Wydziale Organizacji 
Przemysłowej stała się jednym z pięciu przedmiotów ob-
jętych rygorem egzaminu dyplomowego. Ale dla dr. Ziom-
ka nie był to przedmiot głównego zainteresowania. Rów-
nolegle wykładał bowiem statystykę na I roku. W roku 
następnym 1947/1948 nie prowadził wykładu z ekono-
mii na Wydziale Organizacji Przemysłowej, który prze-
jął dr Józef Lisak pod zmienioną nazwą „ekonomii poli-
tycznej Polski”. Otrzymał za to seminarium ekonomicz-
ne. Na Wydziale Administracji Publicznej z kolei przed-
miot „ekonomii społecznej” został przesunięty na se-
mestr letni i uzupełniony o ćwiczenia. Dodano semina-
rium umieszczone na semestrze zimowym II roku. Asy-
stentem do prowadzenia ćwiczeń z „ekonomii społecznej” 
był Jerzy Michalski (1902-1984). 

Radykalna zmiana nastąpiła w roku szkolnym 
1948/1949. Z chwilą upaństwowienia i przemianowania 
WSNSG na Państwową Wyższą Szkołę Administracji 
Gospodarczej nauczanie „ekonomii politycznej” przejął 
Józef Zawadzki (1905-19..?), późniejszy profesor Uni-
wersytetu Warszawskiego, zrywając z dotychczasowym 
profilem nauczania, a przede wszystkim czyniąc z eko-
nomii dziedzinę ideologiczną o obliczu marksistowskim. 
Był wprawdzie tylko wykładowcą do roku 1950/1951, 
ale konsekwencje zmian, które narzucił, odczuwane 
były jeszcze całe dekady później. Ale to już jest temat na 
oddzielną narrację, która czeka na podjęcie. 

29 Więcej zob.: A. Czech: Maksymilian Józef Ziomek. W: 50 
lat Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. PTE, Katowice 1998, 
s. 106-112. 
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20-23 października 2011 roku odbyły się I Tar-
gi Książki w Katowicach. Impreza ta, organizo-
wana w katowickim Spodku, zgromadziła ponad 70 
wystawców, w tym Wydawnictwo naszego Uniwer-
sytetu. Około 7000 mieszkańców Śląska i innych re-
gionów Polski zdecydowało się odwiedzić tegorocz-
ne targi. Targi zorganizowane przez Miasto Ka-
towice, Uniwersytet Śląski oraz Expo Silesia sta-
ły się festiwalem kultury, prezentującym nowości 
wydawnicze, pełnym ciekawych inicjatyw, na któ-
rym można było spotkać się z autorami i ich dzieła-

mi. Organizatorzy targów, obok bogatej oferty wy-
dawnictw z całej Polski, przygotowali też ponad 100 
imprez towarzyszących, współtworzonych przez lo-
kalne biblioteki, szkoły wyższe, teatry oraz muzea. 
Można było wziąć udział w spotkaniach z autora-
mi: Aleksandrem Nawareckim, laureatem Śląskie-
go Wawrzynu Literackiego 2010, Januszem Gło-

wackim, Kazimierzem Kutzem, Małgorzatą Szej-
nert czy Aleksandrą Jakubowską, a także uczestni-
czyć w warsztatach oraz licznych panelach dysku-
syjnych, organizowanych m.in. przez działający już 
od 30 lat Śląski Klub Fantastyki. Imprezę wzboga-
ciły też liczne wystawy oraz filmy. Tegoroczne Tar-
gi Książki w Katowicach można uznać za udane 
ze względu na spore zainteresowanie czytelników 
i promocję naszego regionu. Miejmy nadzieję, że im-
preza ta będzie organizowana corocznie.

Magdalena Bulanda, Beata Kwiecień

Jesienne  
Targi Książki 
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Po katowickich targach przyszedł czas na naj-
ważniejszą imprezę targową miłośników książki 
w Polsce, czyli Targi Książki w Krakowie, wpi-
sane w kalendarz Krajowego Programu Kultural-
nego Polskiej Prezydencji 2011 roku w UE, które 
odbyły się 3-6 listopada. Jak co roku, nie mogło na 
nich zabraknąć Wydawnictwa naszej Uczelni, któ-
rego stoisko znajdowało się w Salonie Wydawców 
Akademickich, objętym honorowym patronatem 
przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Bar-
barę Kudrycką. Hasłem przewodnim tegorocznej  

jubileuszowej, 15. edycji Targów Książki były sło-
wa Umberto Eco – „Nie myśl, że książki znikną”. 
Targi cieszyły się wyjątkowym zainteresowaniem 

czytelników, których w ciągu 4 dni przybyło ponad 
34 tys. Oczywiście również w tym roku organizato-
rzy zaprosili wielu Autorów nowości wydawniczych 
i Gości, do których po dedykacje ustawiały się setki 
czytelników. Wśród nich można było spotkać m.in. 
prof. Władysława Bartoszewskiego, Artura Barci-
sia, prof. Jerzego Bralczyka, Wojciecha Cejrowskie-
go, Annę Dymną, Janusza Głowackiego, Julię Har-

twig, Wojciecha Manna i Krzysztofa Maternę, Jur-
ka Owsiaka, Michała Witkowskiego czy Magdalenę 
Zawadzką. Ponadto, można było spotkać m.in. Mi-
chela Houellebecqa, zdobywcę ubiegłorocznego wy-
różnienia „Listy Goncourtów: polski wybór”, a także 
Grahama Mastertona, Marlenę de Blasi i Uładzimi-
ra Niaklajewa. Oprócz Salonów: Wydawców Akade-
mickich, Wydawców Katolickich, Nowych Mediów, 
w tym roku targi wzbogacono o Salon Małych Oj-
czyzn, którego celem jest zwrócenie uwagi na zna-
czenie regionów: ich odrębność kulturową, języ-
kową oraz ich specyfikę. Cykl ten zainaugurował 
Śląsk. Program merytoryczny salonu współtworzy-
li Biblioteka Śląska oraz Muzeum Śląskie. Moż-
na było obejrzeć niezwykle interesujące wystawy, 
m.in. Śląskie pałace i ich właściciele oraz Zakła-
dy Przemysłowe, których już nie ma. Ponadto, za-
prezentowano działalność Instytutu Mikołowskiego 
(jednego z najlepszych w kraju salonów literackich) 
oraz publikacje nagradzane w konkursach twórców 
śląskich, m.in. Śląskim Wawrzynem Literackim. 
Odbyły się także liczne prezentacje i dyskusje doty-
czące historii, literatury i sztuki Śląska. W związku 
z tematyką Salonu Małych Ojczyzn, zainteresowa-
nie zwiedzających przeniosło się również na śląskie 
wydawnictwa, często też pytano o publikacje zwią-
zane z naszym województwem. Dzięki tej promocji, 
tegoroczne Targi w Krakowie były szczególnie uda-
ne dla naszego Wydawnictwa i mamy nadzieję, że 
kolejne będą równie korzystne.








