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pingowałem ich, pomagałem, stwarzałem warunki 
rozwoju. Ale też musimy mieć na uwadze, że trze-
ba nieustannie przypominać sobie o naszej historii. 
O tym, że ludzie tacy jak dr Józef Lisak, prof. Alojzy 
Melich i wielu innych nie byli w dziejach tej uczelni 
przypadkowi. Tak jak i ci młodsi, dla wielu bardziej 
współcześni. Jeśli o to nie zadbamy, któż będzie za 

Panie Profesorze, w Pańskim przypadku ta 
uroczystość, na którą czekamy, jest także 
swoistym spojrzeniem wstecz na historię na-
szej Alma Mater…

Tak, bez wątpienia, te lata to czas mojego nie-
ustającego związku z uczelnią, kształtowania jej 
i przyglądania się jej rozwojowi. Jestem przekona-
ny, że nie tylko przez te 50 lat, ale przez całe 75-le-
cie staliśmy się prawdziwie dojrzałą szkołą wyższą, 
posiadającą swoje tradycje i naznaczoną obecnością 
wielu wspaniałych osób. Obawiam się jednak rów-
nocześnie, że cały czas zbyt mało uwagi poświęca-
my naszej historii. Niezaprzeczalnym faktem jest 
to, iż czas mija, odchodzą ludzie – naoczni świad-
kowie historii – a naszym zadaniem jest również to, 
by rejestrować zdarzenia, które są naszym udzia-
łem; te ważne i mniej ważne. Historia to czas, który 
bezpowrotnie minął. Po dwudziestu, trzydziestu la-
tach przyjdą inne pokolenia, które tych momentów 
nie poznają nawet z opowiadań. W tej chwili jeszcze 
chociażby ja mogę dzielić się pewnymi wspomnie-
niami. Ale ja żyję, a co kiedy mnie już nie będzie? 
Wiem, że taka jest logika życia – jedni odchodzą, 
inni przychodzą. Dlatego tak bardzo apeluję o to, by 
pielęgnować naszą wspólną pamięć. Kiedyś w Rek-
toracie mieliśmy tablicę pamiątkową – i nie chcę te-
raz dyskutować o poszczególnych osobach, które na 
niej uwieczniono. Zdecydowaliśmy się zastąpić tę 
tablicę księgą pamiątkową, a ta nigdy nie powsta-
ła. Może warto wrócić do jednego z tych pomysłów. 
Póki co wciąż żyjemy nadzieją, że tę tradycję dobrze 
przekazujemy. Ja sam chodzę po uczelni i czuję się 
jak „ojciec dzieci”. Wszystko i wszystkich tu znam. 
Obecni profesorowie, kiedy ja byłem rektorem dopie-
ro zaczynali, byli studentami, młodymi magistrami, 
zaczynał się ich rozwój naukowy i dydaktyczny. Do-

Trzeba nieustannie przypominać sobie  
o naszej historii

Z  profesorem Zbigniewem Messnerem 
rozmawia Marcin Baron

W dniu Święta Uczelni, 11 stycznia 2013 r. nastąpi uroczyste odnowienie doktoratu prof. Zbigniewa 
Messnera, po 50 latach od jego promocji doktorskiej. W swym doktoracie – przed laty – przyszły pro-
fesor zajmował się zagadnieniami rachunku kosztów produkcji wielkich pieców i kierunków jego roz-
woju w polskim hutnictwie żelaza. Profesor jest rektorem-seniorem naszej uczelni, wieloletnim kierow-
nikiem Katedry Rachunkowości, aktywnym działaczem społecznym i politycznym – w tym premierem 
w latach 1985-1988. Od wielu lat pełni kluczowe funkcje w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i Kra-
jowej Izbie Biegłych Rewidentów.
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kilkadziesiąt lat pamiętał na przykład profesorów: 
Pawła Tenderę, Jana Bujaka, Zdzisława Stropka, 
Mariana Sołtysika, Piotra Chrzana, doc. Bernar-
da Binkowskiego, dra Piotra Rojka oraz całą rzeszę 
ważnych dla nas postaci? Uczelnia jest zbudowana 
na historii, a tę tworzą ludzie!

Właśnie – tyle miejsca poświęca Pan Profesor 
ludziom, a przecież sam tak wiele Pan organi-
zował i tworzył.

Przede wszystkim czuję się nierozerwalnie 
i najdłużej związany z rachunkowością. Mało kto 
wie, że maturę pisałem z trzech przedmiotów: ję-
zyka polskiego, matematyki i właśnie z rachunko-
wości. Otrzymałem zresztą z tego przedmiotu ocenę 
bardzo dobrą. Rachunkowość traktowałem zawsze 
niezmiernie poważnie; z całym jej dorobkiem. Dla-
tego też z okazji stulecia Stowarzyszenia Księgo-
wych w Polsce zorganizowaliśmy w 2007 roku Kon-
gres Rachunkowości, któremu towarzyszyło wznowie-
nie w językach polskim i łacińskim słynnego XV- 
-wiecznego Traktatu o rachunkowości (Tractatus XI 
de Computis et Scripturis), którego autorem jest Luca 
Pacioli. Tu znowu warto odnieść się do tego, jak 
kształtuje się nasza historia. Jakie ślady po sobie 
pozostawiamy – kiedyś w wiekach średnich w lite-
raturze łacińskiej, dziś my – w naszym języku. Choć 
przecież trzeba mieć świadomość, że współcześnie 
utrwala się wszystko w języku angielskim, a jesz-
cze niedawno służył temu język francuski. A skoro 
już o Francji mowa, to niech za przykład posłuży tu 
moja obserwacja z małej podparyskiej miejscowości, 
gdzie odnalazłem kiedyś cmentarz pełen rosyjskich 
nagrobków. Co się okazało – w miejscu tym znaleźli 
swe schronienie emigranci z Rosji carskiej, ucie-
kinierzy po rewolucji październikowej. Tam za-
kładali swoje warsztaty, fabryki i dorabiali się na 
handlu. I taka postawa jest ważna. Trzeba zma-
gać się z okolicznościami, działać, tworzyć coś no-
wego. To mi przyświecało zarówno w działaniach 
na rzecz środowiska rachunkowości, jak i na rzecz 
uczelni. Bez tego nie byłoby może informatyki 
w tej szkole. Tym inspirowane prace pozwalały 
rozwijać infrastrukturę ówczesnej Akademii Eko-
nomicznej. Cieszy mnie, że – jak już powiedzia-
łem – chodzę po uczelni i wszystko i wszystkich 
tu znam.

Co więc trzeba robić, by stać się dobrym  
naukowcem, dobrze zapisać się na kartach 
historii uczelni, co sprzyja jej dobru?

Ja moim współpracownikom wpajałem zawsze, 
że wszystko trzeba robić tak, jak się umie najlepiej. 
Nie pobieżnie, powierzchownie. W nauce należy się 
przede wszystkim dobrze przygotować. Znać odpo-
wiednią literaturę, sprawdzić wszystko, samemu 
wyrobić sobie zdanie na dany temat. Bo w przeciw-
nym razie to jest propaganda. Współcześnie spro-
stanie temu wyzwaniu jest nawet trudniejsze niż 
kiedyś. Przed młodymi naukowcami otwierają się 

bowiem coraz większe możliwości zarabiania pie-
niędzy, ale to tylko pokusa. A bez wątpienia, gdy 
jest się młodym, zakłada się rodzinę, zawsze są one 
potrzebne. Pogoń za pieniądzem jest więc czymś na-
turalnym. Już dawno temu jeden z naszych profe-
sorów żartobliwie mawiał: z pieniędzmi nie jest tak 
dobrze, jak bez pieniędzy źle. A mówił to do mnie 
w zupełnie innych czasach, Polski Ludowej. Co do-
piero teraz, kiedy znaczenie pieniądza wzrosło. 
Trzeba mieć jednak zawsze na uwadze, by myśle-
nie o pieniądzach szło w parze z własnym rozwo-
jem i dobrem ogólnym. Mam nadzieję, że odpowie-
dzią na to jest właśnie transformacja w kierunku 
gospodarki opartej na wiedzy, w której to wiedza 

„otwiera drzwi” gospodarce i dochodom. Kolejną 
sprawą jest i zawsze będzie nasza postawa nauczy-
cieli akademickich. Kiedy ja zaczynałem studiować 
w 1948 roku, przyjmował mnie Rektor Józef Lisak 
w gabinecie rektorskim. Nota bene w tym samym 
gabinecie, w którym ja później urzędowałem jako 
rektor. Na zakończenie rozmowy podał mi rękę i po-
wiedział: przyjmuję pana. Dla mnie to było wielkie, 
silnie emocjonalne wydarzenie, które do dziś pa-
miętam. A upłynęło już tyle lat. Jednak pozosta-
ło w pamięci, bo rektor to zrobił osobiście. Student 
wiąże się ze swoim wykładowcą tylko wtedy, kiedy 
ten traktuje go poważnie. Kiedyś po egzaminie pi-
semnym zawsze był jeszcze egzamin ustny. Profe-
sor miał bezpośredni kontakt ze swoim studentami, 
znał ich. Zadawał pytania, patrzył w oczy, słuchał. 
Potem podziękował, podawał rękę. Jeżeli staniemy 
się dla studentów niewidoczni, ograniczymy kon-
takt z nimi do przekazywania indeksów przez se-
kretariat lub – co gorsza – wyrzucania stert indek-
sów na korytarz po dokonaniu wpisów, to nigdy nie 
będziemy autorytetami dla młodych ludzi. Jestem 
przekonany, że na takich zachowaniach nie buduje 
się tożsamości uczelni. Gdybyśmy na to powszech-
nie przyzwalali, nigdy jako szkoła nie osiągnęliby-
śmy tego sukcesu, jakim stało się przekształcenie 
w kolejnych etapach z uczelni zawodowej w uczel-
nię w pełni akademicką. 
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Dr hab. Sigmund Barczyk
Przedsiębiorczy samorząd lokalny i jego instytucje

Dr hab. Grzegorz Maciejewski
Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów

Dr hab. Wiesław Koczur
Restytucja zdolności do pracy w polskim powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych

Dr hab. Bożena Kołaczek*

Habilitacje nadane na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń

Dr hab. Monika Łada
Pomiar ekonomiczny zorientowany na relacje z klientami we współczesnej rachunkowości

Habilitacje nadane na Wydziale Zarządzania

Dr hab. Paweł Kosiń
Strategiczne zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w otoczeniu sieciowym

Dr hab. Krystyna Melich-Iwanek
Gospodarka zasobami ludzkimi w górnictwie węgla kamiennego – studium ekonometryczno-statystyczne

Dr hab. inż. Anna Sankowska*

Dr hab. Magdalena Pichlak*

Dr hab. Agata Małysa-Kaleta
Kierunki oraz determinanty przemian konsumpcji w Polsce i Czechach na tle procesów integracji euro-
pejskiej

* Stopień doktora habilitowanego nadany w trybie nowej procedury habilitacyjnej. Na mocy nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym obo-
wiązującej od 1 października 2011 roku zniesiono kolokwium habilitacyjne i wprowadzono ocenę dorobku habilitanta przez siedmioosobową komi-
sję. W okresie przejściowym do 1 października 2013 r., habilitację można uzyskiwać zarówno na mocy starych, jak i nowych regulacji.

Dyplomy doktorskie uzyskują:

Z Wydziału Ekonomii

Dr Monika Dyduch
Nieklasyczne metody oceny inwestycji strukturyzowanych z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Szkutnik

W dniu Święta Uczelni, 11 stycznia 2013 r. uroczyście wręczone zostaną dyplomy doktorskie 
i habilitacyjne osobom, które uzyskały promocje akademickie w 2012 r.

Habilitacje nadane na Wydziale Ekonomii

Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie
11 stycznia 2013
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Dr Anna Sączewska-Piotrowska
Problem ubóstwa w aspekcie ekonomicznych grup wieku głównego żywiciela gospodarstwa domowego. Analiza 
dla Polski za lata 2000-2009
Promotor: prof. UE dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik

Dr Izabela Kozdraś
Globalizacja i regionalizacja na przykładzie światowego rynku badań klinicznych
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Sporek

Dr Artur Grabowski
Przedsiębiorstwo w społecznej gospodarce rynkowej na przykładzie FC Bayern Monachium spółka akcyjna
Promotor: prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta

Dr Przemysław Sekuła
Zarządzanie infrastrukturalnymi projektami liniowymi
Promotor: prof. UE dr hab. Henryk Brandenburg

Dr Łukasz Ziob
Znaczenie przychodów pozabiletowych w działalności niskokosztowych przewoźników lotniczych
Promotor: prof. UE dr hab. Barbara Kos

Dr Anna Czech
Bezpieczeństwo energetyczne w dobie światowej niestabilności gospodarczej i politycznej na przykładzie Polski
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Sporek

Dr Magdalena Tusińska
Konkurencyjność polskiej gospodarki w świetle koncepcji rozwoju społeczno-ekonomicznego
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Swadźba

Dr Marek Magdoń
Ryzyko w planowaniu i realizacji lokalnych projektów rozwojowych
Promotor: prof. UE dr hab. Henryk Brandenburg

Dr Katarzyna Zięba
Ewaluacja efektywności wynagradzania pracowników wiedzy
Promotor: prof. dr hab. Anna Lipka

Dr Iwona Nowicka
Konsultacje społeczne jako narzędzie planowania i realizowania polityki naukowej państwa
Promotor: prof. UE dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka

Z Wydziału Finansów i Ubezpieczeń

Dr Krzysztof Hus
Partycypacja przedstawicielska w praktyce przedsiębiorstw ponadnarodowych
Promotor: prof. UE dr hab. Jan Wojtyła

Dr Jan Kaczmarzyk
Metody symulacyjne w ocenie ryzyka działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Znaniecka

Dr Izabela Plewnia
Wykorzystanie controllingu produktu w przygotowaniu i realizacji długoterminowych kontraktów budowlanych
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Marcinek

Dr Beata Rogowska-Rajda
Podatek od wartości dodanej a swoboda przepływu towarów i świadczenia usług w ramach jednolitego rynku 
w Unii Europejskiej
Promotor: prof. dr hab. Teresa Famulska
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Z Wydziału Informatyki i Komunikacji

Dr Sebastian Twaróg
Logistyczne aspekty zarządzania łańcuchami dostaw krwi w Polsce
Promotor: prof. UE dr hab. Jacek Szołtysek

Z Wydziału Zarządzania

Dr Joanna Trzęsiok
Nieparametryczne metody regresji w modelowaniu zjawisk ekonomicznych
Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar

Dr Michał Trzęsiok
Metoda wektorów nośnych w analizie danych społeczno-ekonomicznych
Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar

Dr Anna Janiga-Ćmiel
System analiz porównawczych dynamiki i stabilizatorów fluktuacji koniunktury gospodarczej Polski na tle wybra-
nych państw europejskich
Promotor: prof. zw. dr hab. Jerzy Mika

Dr Dorota Chmielewska-Muciek
Oddziaływanie kultury organizacyjnej na proces zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach informatycznych w Polsce
Promotor: prof. UMCS dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek

Dr Aleksandra Grabowska
Władze samorządowe jako podmiot kształtujący gospodarkę turystyczną w regionie
Promotor: prof. UE dr hab. Ewa Zeman-Miszewska

Dr Katarzyna Mokrysz
Skuteczność strategii rozwoju przedsiębiorstw na rynku kawy w Polsce
Promotor: prof. zw. dr hab. Henryk Bieniok

Dr Andrzej Wójcik
Zastosowanie modeli wektorowo-autoregresyjnych do modelowania gospodarki narodowej
Promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej St. Barczak

Dr Adam Mokrysz
Strategie zarządzania marką jako instrument poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku herbaty w Polsce
Promotor: prof. zw. dr hab. Henryk Bieniok

Dr Dominik Krężołek
Zastosowanie rozkładów stabilnych w analizie ryzyka inwestycyjnego
Promotor: prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot

Dr Krzysztof Cieślikowski
Rynek turystyki konferencyjnej. Funkcjonowanie i rozwój w Polsce na tle tendencji światowych
Promotor: prof. UE dr hab. Teresa Żabińska

Dr Jakub Niestrój
Typologia zachowań konsumentów na rynku samochodów osobowych w Polsce
Promotor: prof. UE dr hab. Sławomir Smyczek
 
Dr Robert Syrek
Stopy zwrotu a wielkość obrotów na giełdowych rynkach akcji. Analiza empiryczna za pomocą kopul
Promotor: prof. zw. dr hab. Henryk Gurgul

Dr Monika Rutkowska
Kształtowanie karier zawodowych generacji X i generacji Y w kontekście teorii oczekiwań
Promotor: prof. zw. dr hab. Grażyna Gruszczyńska-Malec

Dr Wojciech Głód
Internacjonalizacja w procesie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Promotor: prof. UE dr hab. Teresa Kraśnicka
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Tres faciunt collegium, głosi stare porze-
kadło; dziś wspólnotę trzech stanowią: patron 
dnia dzisiejszego św. Franciszek ze swoim ha-
słem i receptą na życie „pokój i dobro”, Hiob – 
bohater pierwszego czytania mszalnego, nie-
odstępujący od Boga mimo ekstremalnie trud-
nych doświadczeń. To jemu zawdzięczamy peł-
ne ufności słowa: Pan dał i Pan zabrał. Niech 
będzie imię Pana błogosławione. I postać trze-
cia, to bł. Jan Paweł II obecny wśród nas w ta-
jemnicy świętych obcowania i w znaku swoich 
relikwii. To Jemu zawdzięczamy hasło i posta-
wę wobec Boga – Totus tuus – cały Twój. Z tą 
wspólnotą Trzech w przestrzeni świętej liturgii 
spotyka się inna wspólnota – społeczność aka-
demicka Uniwersytetu Ekonomicznego w Ka-
towicach. Pozdrawiam wszystkich zebranych – 
Rektora, Dostojny Senat, wszystkich pracowni-
ków naukowych, duszpasterzy; nade wszystko 
studentów. Fakt, że w tej sakralnej przestrzeni 
są z nami wyżej wymienieni Święci i to jeszcze 
w kościele p.w. Bożej Opatrzności, jest gwaran-
cją startu w nowe z Bożym błogosławieństwem; 
nade wszystko jest z nami Jezus Chrystus, któ-

ry dokonując autoprezentacji powiedział: Ja 
jestem drogą, prawdą i życiem.

Drodzy!
Wypowiedział też słowa, które słyszeliśmy 

przed chwilą w odczytanej Ewangelii. Zatrzy-
majmy się na krótką medytację nad przypa-
dającym na dziś Bożym słowem. Najpierw po-
stać Hioba. Dla złego ducha, któremu obca jest 
bezinteresowność, jasne było, że Hiob chwali 
Boga, ponieważ dobrze mu się powodzi. Syty 
jest szczęśliwy. Głodny – nie. Stąd prośba – wy-
powiedziana w hipotetycznej rozmowie między 
szatanem a Bogiem – by bogobojnego człowieka 
poddać próbie. Hiob wyszedł z niej zwycięsko. 
Kiedy jego dotychczasowe życie zawaliło się jak 
domek z kart zmieciony jednym podmuchem 
wiatru, wstał, rozdarł swe szaty, ogolił głowę, 
upadł na ziemię, oddał pokłon i rzekł: Nagi wy-
szedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Pan 
dał i Pan zabrał. Niech będzie imię Pana bło-
gosławione. W tym wszystkim Hiob nie zgrze-
szył i nie przypisał Bogu nieprawości. Posta-
wa Hioba wobec tajemnicy cierpienia jest jak 

Homilia Arcybiskupa Metropolity Katowickiego 
Wiktora Skworca z okazji inauguracji roku akademickiego 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,   
kościół pw. Opatrzności Bożej, Katowice Zawodzie, 4  października 2012
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matryca, dzięki której taki styl przyjmowa-
nia doświadczeń znamionował wielu jego na-
śladowców: św. Franciszka, który wybrał ubó-
stwo, pozbywając się uprzednio tego co posia-
dał, uznając wszystko za niepotrzebny balast, 
także bł. Jana Pawła II, który ze wszystkich 
prób, a było ich w jego życiu niemało, wycho-
dził zwycięsko, ponieważ jego relacja z Bogiem 
była odwzajemnioną miłością, a ta jest silniej-
sza nawet od cierpienia i śmierci. Pamiętamy, 
że po wszystkich próbach Hiob znów cieszył się 
obfitością Bożych darów, aż umarł szczęśliwy, 
w pełni lat i syty życia, co więcej z przekona-
niem: Wybawca mój żyje... Potem me szcząt-
ki skórą odzieje i ciałem swym Boga zobaczę. 
To właśnie je go zobaczę, moje oczy ujrzą. Nie 
kto inny; moje nerki już mdleją z tęsknoty. Sło-
wa Hioba to jedna z pierwszych na kartach Pi-
sma św. zapowiedzi prawdy o życiu wiecznym 
i zmartwychwstaniu. To co Hiob intuicyjnie 
wyczuwał, my już wiemy; wiemy, jest z nami 
Zmartwychwstały i wierzmy, że w Nim jest na-
sze zmartwychwstanie i życie wieczne.

Umiłowani!
Zanim ono nastąpiło Jezus Chrystus roze-

słał swoich uczniów na głoszenie Królestwa Bo-
żego. Dzisiejsza Ewangelia była relacją z tego 
faktu – rozesłał ich po dwóch, do każdego mia-
sta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamie-
rzał. A wiemy, że zamierzał dotrzeć wszędzie, 
do każdego, czyniąc Kościół misją aż po krań-
ce świata. Określił też szczegółowo, jak posła-
ni uczniowie mają się zachowywać, jak powin-
ni nawiedzanych pozdrawiać: Pokój temu do-
mowi. I mówić im: Przybliżyło się do was Kró-
lestwo Boże. Przewidział również sytuację od-
rzucenia Jego orędzia, braku ewangelizacyjne-
go sukcesu – chociaż, jak zauważyła bł. Mat-
ka Teresa, Ewangelia nie zna takiego słowa – 
i polecił, jak uczniowie powinni reagować na 
ów brak posłuchu: Nawet proch, który z wa-
szego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy 
wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskiej jest Kró-
lestwo Boże. Bo procesu jego przybliżania nikt 
nie jest w stanie zatrzymać. Nie przypominam 
sobie, abym kiedykolwiek czytał lub był świad-
kiem, by uczniowie Jezusa czy ich następcy do-
konali tak spektakularnego znaku – strząśnię-
cia prochu, co ma skutkować surowością kary 
w dniu sądu. Myślę, że powodem zaniechania 
takiego działania – mimo pokus jego aplikowa-
nia – jest integralna znajomość nauki Jezusa, 
przede wszystkim Jego proklamacja woli zbaw-
czej Boga; zbawienia nawet tych robotników 
w winnicy Pańskiej, którzy – wbrew zasadom 
sprawiedliwości społecznej – również otrzyma-
li denara, choć pracowali w winnicy tylko jed-
ną godzinę, a inni znosili wielogodzinny ciężar 
dnia i spiekoty.

Drodzy!
Niezależnie do tego, w jakim stopniu par-

tycypujemy w sprawach Królestwa Bożego, je-
steśmy wszyscy wezwani do zaangażowania 
w jego sprawy, a są to również sprawy człowie-
ka. Niech nam w tym pomogą przesłania tych 
postaci, z którymi w przestrzeni wiary i modli-
twy zetknęła nas dziś Boża Opatrzność. Trzeba 
wiedzieć u Kogo szukać mądrości, dlatego weź-
my za swoje hasło i receptę na życie, na studia 
słowa św. Franciszka pokój i dobro, a bł. Jan 
Paweł II, który zamieszkał na uniwersyte-
cie w znaku relikwii niech pociąga wszystkich 
swoim hasłem Totus tuus do codziennej służ-
by Bogu i ludziom. I jeszcze Hiob. Niech nawet 
hiobowe wieści, a te zdają się nadciągać, nie 
odbierają wam nadziei i ufności w to, że Boża 
Opatrzność czuwa nad każdym z nas, że czuwa 
także nad społecznością waszego uniwersytetu 
i jego instytucjami.

Moi Drodzy!
Dzień inauguracji upoważnia również do 

myślenia o przebiegu i finale roku akademic-
kiego. W związku z tym jeszcze na koniec jed-
na refleksja. Jest taki dobry rodzaj zmęczenia, 
które odczuwa się po owocnie wykonanej pra-
cy, po dobrze spełnionym zadaniu. Wtedy, po-
mimo utrudzenia, doświadcza się wewnętrznej 
radości, satysfakcji i szczęścia. U progu nowe-
go roku akademickiego pragnę wam życzyć ta-
kiego właśnie dobrego utrudzenia, które wlewa 
w serce człowieka pokój i daje poczucie dobrze 
wykorzystanego daru czasu, bo – drodzy stu-
denci – nic tak nie boli człowieka w wieku doj-
rzałym i w starości, jak poczucie czasu zmar-
nowanego. Pragnę wam także życzyć entuzja-
zmu – a słowo to pochodzące z języka greckiego 
oznacza dosłownie zanurzenie w Bogu, owład-
nięcie przez Boga. Niech zatem Boży entu-
zjazm, ogarniająca umysł Boża pasja wypeł-
nia wszystkie sfery waszego życia: zarówno sfe-
rę zdobywania wiedzy, rozwijania swoich ta-
lentów, podnoszenia kwalifikacji, jak również 
płaszczyznę budowania trwałych i dobrych re-
lacji międzyludzkich. Zdobywając wiedzę i po-
szukując prawdziwej mądrości pamiętajcie, że 
już samą mądrością jest – jak poucza staro-
żytny mędrzec Salomon – wiedzieć u Kogo szu-
kać mądrości. Niech nowy rok akademicki po-
może nam wszystkim jak najobficiej czerpać ze 
źródła wszelkiej mądrości, której nie zdobędzie-
my inaczej, tylko jeśli Bóg jej udzieli. I na ko-
niec tradycyjne, śląskie Szczęść Boże – niech 
Bóg szczęści tej uczelni, wszystkim studentom 
i pracownikom naukowym w nowym roku aka-
demickim. Amen.

Przedruk za zgodą Kurii Metropolitalnej w Katowicach,  
www.archidiecezja.katowice.pl
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robek krajowy nauk o zarządzaniu? Trzeba przy 
tym pamiętać, że dokonania polskiego środowi-
ska były już wtedy znaczące i bardzo uznawane. 
Wydaje się, że tak, był taki wkład i to podwój-
nej proweniencji, choć akurat – nawet w naszym 
gronie – mało się o tym mówi i pamięta.

W tym miejscu niezbędne jest krótki odwoła-
nie się do dziejów polskiej myśli organizatorskiej. 
Mimo że klasyczne stadium nauk o zarządzaniu 
odbierane jest jako monolit, rozwój ten w Pol-
sce biegł dwutorowo. Start w czasie był równo-
czesny, a interakcje i przenikania pomiędzy nimi 
były czymś naturalnym. Chodzi o projekt nauko-
wej organizacji pracy Karola Adamieckiego oraz 
koncepcję zarządzania przedsiębiorstwem Edwi-
na Hauswalda. Obydwie narracje biorą swój po-
czątek w 1903 roku1, dziedzictwo obydwu pośred-
nio, jak w przypadku Hauswalda, i bezpośred-
nio, jak w przypadku Adamieckiego, obecne było 
w pracach i dokonaniach wykładowców naszego 
Studium. Trzeba teraz je przybliżyć, jakkolwiek 
rodzą się pewne sytuacyjne obawy, które – zda-
rzało się – były już moim udziałem. Mianowicie, 
mam świadomość, że mówiąc o tych zagadnie-
niach bliskiemu mi środowisku wydziałowemu 
czy katedralnemu wchodzę w rolę przysłowio-
wego woźnicy, który drzewo do lasu wozi, nato-
miast grono szanownych słuchaczy bardziej od-
ległe od poruszanego przedmiotu może zareago-
wać z odcieniem a priori przyjętego nastawienia 
wyczekującego. Kilka lat temu zostałem zapro-
szony przez krąg duszpasterstwa akademickie-
go, by na spotkaniach z natury rzeczy interdy-
scyplinarnych przedstawić szerzej tam nieznane 
nauki o zarządzaniu. Po przedstawieniu tematu 
przez prowadzącego na zachętę niejako usłysza-
łem szczere westchnienie ze strony jednej z za-
cnych pani profesor: „najnudniejszy temat w ca-

1 Więcej A. Czech: Adamiecki-Hauswald-Rothert – w 100-lecie 
nauki organizacji i zarządzania w Polsce. AE, Katowice 2004, 
s. 13-50.

Magnificencjo! 
Wasze Magnificencje!
Prześwietny Senacie! 
Wysokie Rady Wydziałów!
Szanowni Goście! 
Drodzy Studenci!
Panie i Panowie!

Po raz pierwszy w dziejach 
uczelni treść wykładu inau-
guracyjnego prowadzi ścieżką 
odległych, ale własnych doko-
nań. Kiedy od ustępującego 
Rektora tę propozycję otrzy-
małem, a potem JM Rektor- 
-elekt ją podtrzymał, zdecydo-
wałem się podjąć to wyzwanie. 
W końcu 75 lat funkcjonowa-
nia Uczelni do tego upoważ-
nia. Powstała okazja do nakre-

ślenia obrazu naszych początków w nie do koń-
ca wszystkim znanej perspektywie historii wła-
snej, ale także w perspektywie szerszej, krajo-
wej. Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodar-
czych – nasze pierwsze wcielenie – zostało utwo-
rzone z myślą o potrzebach gospodarki regionu. 
Gdy przekonane zostały czynniki decyzyjne, pro-
ces instalacji instytucjonalnej przebiegł stosun-
kowo szybko i sprawnie. Profil Studium był me-
nedżersko-administracyjny. Wydział Organizacji 
Przemysłowej kształcił kierowników średniego 
szczebla dla wielkich korporacji przemysłu Ślą-
ska i Zagłębia; rok później powstały Wydział Ad-
ministracji Publicznej – kadry urzędnicze dla 
instytucji obsługujących funkcjonowanie spo-
łeczeństwa regionu. Staje się oczywiste, iż nie-
zbędne było oparcie programu na naukach o za-
rządzaniu, które wtedy, rzecz jasna, nosiły inne 
określenia. Rodzi się z kolei pytanie, czy w owych 
latach – 30. i 40. ubiegłego stulecia – zaistniał 
wkład własny wykładowców katowickich w do-

Wykład inauguracyjny prof. Alojzego Czecha 

Nauki o zarządzaniu
– nasze początki

otwierający rok akademicki 2012/2013 



10 Forum, nr 36, styczeń 2013

INAUGURACJA

Zresztą – tu potrzebne jest odniesienie do 
szerszej niż uczelniania perspektywy – wkład 
Hauswalda do polskiej myśli organizatorskiej 
jest równoważny Adamieckiemu. Przynajmniej 
jeśli chodzi o jej początki. W naukach o zarządza-
niu taką magiczną datą, cezurą, od której datuje 
się jej status naukowy jest 1903 rok. Nic specjal-
nego wtedy w świecie się nie wydarzyło. Z punk-
tu widzenia poziomu i jakości życia można by wy-
mienić, iż po raz pierwszy w grudniu tego roku 
wzbił się w powietrze na kilkaset metrów na-
pędzany silnikiem spalinowym samolot bra-
ci Wright, na londyńskiej ulicy zainstalowano 
pierwszą budkę telefoniczną, francuskie stowa-
rzyszenie automobilowe podjęło próbę ujednolice-
nia znaków drogowych, firma Bayer wyproduko-
wała pierwszą serię pigułek nasennych, odbył się 
także pierwszy wyścig kolarski Tour de France4. 
Ale dla nauk o zarządzaniu data ta jest niczym 
kamień węgielny. W pierwszych miesiącach tego 
roku opublikowany został dokument o zarządza-
niu przedsiębiorstwem przemysłowym oparty 
na wielokrotnie sprawdzanych metodach postę-
powania z zachętą, by te metody jak najszerzej 
aplikować we wszelkich innych możliwych miej-
scach. Do nowego przedmiotu badań: organizacji, 
zastosowana została nowa metoda, o powszech-
nie dostępnych parametrach weryfikowalności, 
czyli powstała nowa dziedzina nauki.

Wtedy oczywiście w Katowicach nie działa-
ła żadna uczelnia, ale polska myśl organizator-
ska – na równi ze światową – odważnie stawiała 
pierwsze kroki, również, a może przede wszyst-
kim, za sprawą Hauswalda. To w tym czasie zo-
stała mu przez senat Politechniki Lwowskiej zło-
żona propozycja objęcia I Katedry Budowy Ma-
szyn. Nie było zwyczaju odmowy prośbie akade-
mickiej. Gdy nowo mianowany profesor pojawił 
się w swojej macierzystej uczelni, złożono mu 
propozycję przedstawienia na forum ogólnopoli-
technicznym swoich zainteresowań naukowych 
i dociekań badawczych. Hauswald zaproponował 
wykład na temat „organizacji i zarządu przedsię-
biorstw”. Odbył się on 30 grudnia 1903 roku, opu-
blikowany zaś został w marcu 1904 wraz z dys-
kusją. Było to absolutną nowością. Profesor Leon 

4 Za: P. Robertson: Co, gdzie, kiedy po raz pierwszy. Leksykon 
Shella. Puls, 1996, s. 615. 

łym roku”. Mam jednakże nadzieję, że uda mi się 
szczęśliwie pokonać wąski przesmyk pomiędzy 
Scyllą spłycenia a Charybdą zanudzenia.

Wracając do tematu rozpocznę od Józefa Li-
saka „Ekonomii jednostkowej”, w której przy-
jęto klasyczne, jeszcze ricardiańskie, założenie 
o czynnikach sprawczych rozwoju przedsiębior-
stwa: kapitale, omówionym z pasywnego oraz 
aktywnego, czyli majątkowego punktu widzenia 
i pracy, czyli czynnika ludzkiego2. Warunkiem 
skuteczności i przydatności tego drugiego była 
umiejętność kierowania nim w przedsiębiorstwie. 
Propozycja Lisaka w tym względzie jest interesu-
jąca i nosi znamiona oryginalności. Nawiązuje do 
dorobku amerykańskiego nurtu w naukach o za-
rządzaniu, opozycyjnego wobec Fryderyka Taylo-
ra, konkretnie ceni Henry Forda, praktyka prze-
rastającego wywiedzione z empirii eksperckie za-
lecenia organizatorów spod znaku scientific ma-
nagement, oraz odwołuje się do tzw. pisarzy po-
mniejszych, minor writers3, czyli autorów, którzy 
nie przystali na Taylorowskie rozczłonkowanie 
procesu pracy, widząc w tym prostą drogę do de-
humanizacji. Należy przypomnieć, iż publikowa-
nych relacji z dokonań i ustaleń szkoły human 
relations jeszcze wtedy nie było, a przynajmniej 
nie dotarły na biurko Józefa Lisaka. Jednak au-
tor „Ekonomii jednostkowej” problematykę orga-
nizacji i zarządzania umieszcza w ścisłych związ-
kach z ekonomicznymi wartościami i wielkościa-
mi przedsiębiorstwa, w czym bliski jest koncepcji 
„Organizacji i zarządu” profesora Edwina Hau-
swalda, lwowskiego pioniera i badacza, którego 
monografia z 1935 roku była jedną z Lisakowych 
inspiracji w konstruowaniu jego systemu ekono-
mii jednostek gospodarczych.

2 J. Lisak: Ekonomia jednostkowa. Nauka o przedsiębiorstwie. 
WSNSG, Katowice 1939, cz. II. A. Elementy rzeczowe: kapitał 
i majątek, B. Czynnik ludzki z podziałem na pracownicy, zarząd 
i naukową organizację pracy, s. 146-370. 

3 C.J. George Jr: The History of Management Thought, Prenti-
ce-Hall, Englewood Cliffs 1972, rozdz. 8, s. 117-129. 

Józef Lisak (1902-1984)
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władnych, w przeciwieństwie do odgórnie wymu-
szanej koncepcji das Führerprinzip, z kretesem 
skompromitowanej przez polityczne egzekwo-
wanie, którą Lisak miał odwagę w jej zalążkach 
krytykować i odrzucać. Pragnę raz jeszcze pod-
kreślić, że Lisaka „Ekonomia jednostkowa”, któ-
rej druk w pierwszym wydaniu ukazał się latem 
1939 roku, była pierwszą monografią naukową 
w zakresie nauk ekonomicznych, jaka powsta-
ła na terenie Górnego Śląska, a problematyka 
zarządzania stanowiła jedynie jej istotną część 
składową.

Reprezentanci szkoły Karola Adamieckiego 
pojawili się w WSNSG po kataklizmie wojennym. 
W 1945 roku w Katowicach znaleźli się jego pod-
władni z Instytutu Naukowej Organizacji i Kie-
rownictwa: Stanisław Guzicki i Stanisław Baliń-
ski oraz „późny” uczeń i bliski współpracownik 
Zygmunt Rytel. Byli związani z uczelnią krótko, 
ale, zwłaszcza w przypadku Zygmunta Rytla, jest 
to epizod ważny, wieńczący jego teoretyczny do-
robek. Jak wiadomo, Zygmunt Rytel był nie tyl-
ko współpracownikiem, ale i następcą Adamiec-
kiego. W okresie międzywojennym był menedże-
rem warszawskich zakładów przemysłowych, ści-
śle współpracującym z Adamieckim. Esogramy, 
jako wykreślne narzędzia planowania organiza-
cji w przedsiębiorstwach produkcji jednostkowej, 
były jego znaczącym wynalazkiem. Po śmierci 
Adamieckiego w 1933 roku, mimo licznego gro-
na uczniów, nikt nie chciał kontynuować wykła-
dów dla studenckiej młodzieży w Politechnice. 

To Rytel podjął się tego zadania. Jako praktyk 
z licznymi osiągnięciami uważał je pewnie za ła-
twe do wykonania. Jakież było jego zdziwienie, 
gdy stanąwszy przed audytorium słuchaczy, ma-
jąc ogromne doświadczenie zawodowe, zdał sobie 
sprawę, że nie jest w przedmiocie, który przecież 
zna i który ma prowadzić, tak do końca właści-
wie przygotowany. Daje do zrozumienia, że dy-
daktyka zarządzania nie jest kwestią drugorzęd-
ną. Wymaga przygotowania teoretycznego, któ-

Syroczyński, znakomity specjalista od wydoby-
cia i przemysłu paliw płynnych, który prowadził 
spotkanie, słysząc o potrzebie przedsiębiorczości, 
projektowania struktury organizacji, zadaniach 
zarządu, który ma „tchnąć życie” w organizację, 
dylematach decyzji ekonomicznych dotyczących 
inwestowania w rozwój oraz ciągłej trosce o kon-
sumenta i związanej z tym ekspansji przedsię-
biorstwa, z początku powątpiewał o naukowo-
ści tych zamierzeń, ale szybko dał się przekonać 
do tej koncepcji5. Wybrany niebawem rektorem 
ogłosił, że zachęca i zezwala prof. Hauswaldo-
wi, by od 1904/1905 roku mógł prowadzić seme-
stralny wykład z „organizacji i zarządu przedsię-
biorstw”. Tak też się stało, co oznacza wprowa-
dzenie w agendę akademickich zajęć problema-
tyki organizatorskiej na bardzo wczesnym eta-
pie. Wielka Encyklopedia Powszechna podaje, że 
był to pierwszy tego rodzaju wykład w uczelniach 
europejskich6.

Wróćmy jednakże do propozycji Józefa Lisa-
ka zawartej w jego „Ekonomii jednostkowej”. 
Do wkładu w dorobek nauk o zarządzaniu nale-
ży włączyć jego koncepcję funkcji zarządzania, 
tzn. zapewnienia dyscypliny, stanowienia de-
cyzji, przywileju planowania oraz rozkazodaw-
stwa. Do tego dochodziła rola koordynatora, wy-
chowawcy i wprowadzającego „ducha twórczego 
w zespole”, esprit de corps. Jak widać już z sa-
mego wyliczenia, bez analizy treści, eklektyczny 
charakter tego zestawu funkcji równoważy jego 
oryginalność. Drugim wątkiem odrębnego inter-
pretowania pewnego fragmentu o treści zasadni-
czej w klasycznej problematyce jest nadanie kon-
troli znaczenia niemal równorzędnego do kiero-
wania; to jakby w wizji Lisaka proces równoległy 
do kierowania ze stadiami wzrastającej inten-
sywności: od inspekcji poprzez nadzór do kontro-
li pełnej, adekwatnej problematyce kierowania. 
Wreszcie nowocześnie potraktowane zagadnie-
nie przywództwa jako wyższego stopnia kiero-
wania pozwala uniknąć zagrożeń, na jakie nara-
żony może być menedżer: żądzy władzy, nadgor-
liwości, otaczania się zawsze zgadzającymi się 
potakiewiczami czy nadmiaru wprowadzanych 
zmian prowadzących do swoistego horror novita-
tis – to tylko niektóre z uwarunkowań7. Przypo-
minam je z premedytacją, gdyż wciąż przejawia-
ją one symptomy aktualności, a tymczasem ak-
cent badawczy i dydaktyczny przeniósł się współ-
cześnie w inne rejony. Menedżer, według Lisa-
ka, staje się przywódcą w procesie oddolnym, 
ujawnianym spontanicznie, bazując na autoryte-
cie kompetencji i mając poczucie akceptacji pod-

5 A. Czech: Adamiecki-Hauswald-Rothert…, op. cit., s. 49-50.
6 Wielka Encyklopedia Powszechna, t. 4. PWN, Warszawa 

1964, s. 578.
7 J. Lisak: Ekonomia jednostkowa. Op. cit., s. 341-344; 

A. Czech: Józefa Lisaka „Ekonomia jednostkowa”. Przyczynek do 
dziejów nauki o przedsiębiorstwie w Polsce. AE, Katowice 1999, 
s. 58-59. 

Esogramy Rytla – rekonstrukcja
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chaczy ze względu na niezwyczajną umiejętność 
łączenia teorii z praktyką, przetrwał w opinii po-
tomnych jako „najwybitniejszy teoretyk w gro-
nie praktyków oraz najbardziej znany praktyk 
pośród teoretyków”10. Konsekwencje wynikające 
z energetycznego równania pracy były inspiracją 
dla prakseologicznych formuł Tadeusza Kotar-
bińskiego11, a „Teoretyczne podstawy…”, o któ-
rych już wspomniałem, jak wieść niesie, w latach 
1950-1956, w latach skazania nauk o zarządza-
niu na wymarcie jako reliktu antyustrojowego, 
przekazywane były z rąk do rąk, pod biurkiem, 
przez ówczesnych kierowników12, pełniących swo-
je funkcje nie z ideologicznego nadania, jako nie-
oceniona pomoc pośród zalewu żargonu nowomo-
wy. Przedwczesna śmierć Rytla w grudniu 1947 
roku była niepowetowaną stratą dla całego śro-
dowiska organizatorskiego w kraju, a dla naszej 
Uczelni w szczególności. Powstała wyrwa, która 
była nie do wypełnienia. W dodatku wskutek uni-
fikacji programów nauczania na uczelniach eko-
nomicznych, jaka nastąpiła w 1950 roku, została 
przerwana ciągłość. Nauki o zarządzaniu odeszły 
na kilka lat w niebyt, a co to oznacza dla roz-
woju danej dyscypliny czy dziedziny naukowej 
wiedzą nie tylko zwolennicy kumulatywnej kon-
cepcji rozwoju nauki. Jeśli w latach 50. i 60. tre-
ści z zarządzania według koncepcji klasycznych 
przetrwały, to tylko jako przemycane ukradkiem 
w innych dziedzinach, szczególnie w ekonomi-
ce i organizacji przedsiębiorstwa. To właśnie ta 
dziedzina, jako bliska praktyce, znacząco rozwi-
nęła się w zindustrializowanym regionie, co było 
zasługą zespołu kierowanego przez prof. Mariana 
Franka, przy czym charakterystycznym dla tego 
zespołu polem badawczych weryfikacji i konfron-
tacji był sektor górnictwa węglowego.

W Wyższym Studium jednak od samego po-
czątku funkcjonowała szeroka gama przedmio-
tów, wokół których początkowo pozyskiwano, po-
tem skupiano, wreszcie kształcono znaczącą ka-
drę wykładowców. Z profilu absolwenta, przygoto-
wywanego do pracy kierowniczej w korporacjach 
oraz do pracy administracyjnej w instytucjach 
państwowo-samorządowych, nie wynika wyłącz-
ność ani nawet dominacja nauk o zarządzaniu. 
Funkcjonowały i rozwijały się inne środowiska. 
Od samego początku dużą uwagę przywiązywa-
no do grupy przedmiotów prawnych. Związani 
z uczelnią wybitni prawnicy spowodowali, iż ka-
towickie Studium nazywane było „śląską szkołą 
nauk politycznych” i zyskiwało dodatkową rangę 

10 Z. Martyniak: Organizacja i zarządzanie. 30 problemów 
teorii i praktyki. KiW, Warszawa 1975, s. 38, powtarzane później 
w licznych dalszych wydaniach i tytułach. 

11 T. Kotarbiński: Prakseologia. „Kwartalnik Pedagogiczny” 
1962, nr 3, s. 42-43. Więcej zob. J. Czekaj: Zygmunt Rytel – prekur-
sor prakseologicznej teorii organizacji. W: Nauki o zarządzaniu – 
u początków i współcześnie. „Studia Ekonomiczne”. Red. A. Czech. 
Zeszyty Naukowe Wydziałowe. Uniwersytet Ekonomiczny, Kato-
wice 2012, nr 118, s. 77-97. 

12 Informacja pochodząca od prof. Zbigniewa Martyniaka. 

rego u siebie ten wybitny menedżer początkowo 
nie odnajdywał. Trzeba było zaprowadzić porzą-
dek pojęciowy, powiązania pomiędzy nimi, sfor-
mułować zależności główne podane jako prawa 
i zasady, określić wzorzec postępowania, propo-
nować wskazania praktyczne. Ten wykonany 
cykl, o którym świadczy powstała wtedy spuści-
zna piśmiennicza8, uzyskał swoje apogeum pod-
czas katowickich zajęć, na które składały się wy-
kłady, opublikowane w formie zwięzłej książecz-
ki „Teoretyczne podstawy organizacji”, oraz ćwi-
czenia praktyczne najczęściej w zakładach prze-
mysłowych, które Rytel zobowiązany był konsul-

tować. Jak wspominali jego ówcześni słuchacze, 
wyjazdy typu action learning odbywały się m.in. 
do chrzanowskiej Fabryki Parowozów i bielskiej 
Fabryki „Josephy’ego” wytwarzającej maszyny 
i urządzenia włókiennicze9. Dziekan Zygmunt 
Rytel, odbierany entuzjastycznie przez grono słu-

8 Z. Rytel: Nauka organizacji i kierownictwa. „Przegląd Or-
ganizacji” 1934, nr 12; Idem: Nauka organizacji i kierownictwa. 
Działalność i wzorzec. „Przegląd Organizacji” 1935, nr 2; Idem:  
...w sprawie definicji nauki organizacji i kierownictwa. „Przegląd 
Organizacji” 1935, nr 9; Idem: Zasadnicze pojęcie nauki organiza-
cji. „Przegląd Organizacji” 1938, nr 1. 

9 Informacje pochodzące od uczestników tych wyjazdów, ów-
czesnych słuchaczy – prof. Alojzego Melicha i dr. Juliusza Sza-
flika. 

Zygmunt Rytel (1880-1947). 
Zdjęcie niepublikowane ze zbiorów dr Juliusza Szaflika



13Forum, nr 36, styczeń 2013

INAUGURACJA

30. w warszawskiej Szkole Głównej dysponował 
1 godz. tygodniowo na seminarium dyplomo-
we15, nie licząc wykładu kursowego. Pozwalam 
sobie przypomnieć te być może oczywiste fakty 
społeczności akademickiej z przesłaniem nie-
zapominania czy też niewyrzekania się przed-
miotowych początków, które nasi prekursorzy 
zaproponowali i na miarę swych możliwości – 
realizowali.

Wypada zmierzać do zakończenia. Zapytać 
trzeba o konkluzję. Można by przyjąć, że leży ona 
w okolicznościowym przypomnieniu własnych 
początków, ale nie tylko. Stan współczesny nauk 
o zarządzaniu ujawnia całą rodzinę dyscyplin 
dalece bogatszą w przedmiotowej strukturze od 
skromnych początków. Jakaż więc paralela? Gło-
szę, że sens wywodów i analiz wyznaczanych po-
rządkiem chronologii w naukach o zarządzaniu 
wiąże się z obecnością człowieka w tych naukach, 
obok innych, rzecz jasna, zasobów właściwych dla 
każdej organizacji. Tam, gdzie jest człowiek, hi-
storia zawsze ma sens i uzasadnienie. Tak jest 
w wielu dojrzalszych dziedzinach: człowiek jako 
byt egzystujący i poznający w filozofii, człowiek 
jako podmiot gospodarujący w ekonomii, czło-
wiek jako ogniwo kontekstu społecznego w so-
cjologii, człowiek jako jednostka świadoma sie-
bie w psychologii – wszędzie w tych dziedzinach 
perspektywa diachroniczna, sięganie wstecz, do 
korzeni myślenia o sobie, stanowi integralną 
część przedmiotu badawczego. „Historia filozofii 
jest filozofią samą” – mawiał Hegel. Może nie aż 
tak dalece, ale w tym kierunku powinno zmie-
rzać myślenie o ewolucji człowieka zarządzają-
cego organizacjami. Niektóre przesłanki okre-
ślające działanie człowieka w organizacji uległy 
przedawnieniu, ale inne są nadal aktualne. Stają 
się pryncypiami, łącznikami dekad poddanych ci-
śnieniu zmian. Tworzą korpus wiedzy. Ciągle też 
dochodzą nowe koncepcje, z których część wpisze 
się w ten korpus wiedzy zasadniczej, a część jako 
przejaw mody czy chwilowego zafascynowania 
odpadnie. Pytania o kondycję człowieka zarzą-
dzającego nie tracą na aktualności. Dlatego war-
to i należy uchylać drzwi dla historycznej reflek-
sji także w dziedzinach na pozór tak odległych 
jak zarządzanie. Może refleksja ta nie ma waloru 
pragmatycznego i wielu reprezentantów naszej 
dziedziny pozostanie obojętnymi wobec zgłasza-
nego postulatu. Będzie to zrozumiałe. Nie moż-
na przecież w nauce niczego narzucać ani wymu-
szać, ale odciąć się od historii w naszej dziedzinie 
całkowicie nie można, tym bardziej, że Uniwer-
sytetowi taka refleksja przystoi.

15 Przedmiot „organizacja i administracja przedsiębiorstw” 
prowadził w latach 1929-1934, treścią seminarium była naukowa 
organizacja przedsiębiorstw przemysłowych, (Pamiętnik trzydzie-
stolecia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1906-1936. SGH, 
Warszawa 1938, s. 275 i 311). 

znaczeniową. Jest wielką szkodą, iż cieszące się 
dużą popularnością kształcenie administracyjne 
zostało z przyczyn pozamerytorycznych zakoń-
czone. Oprócz przedmiotów prawnych dużą wagę 
przywiązywano do nauczania rachunkowości – 
wszak Studium było szkołą zorientowaną zawo-
dowo – oraz nauki finansów. Obydwie te dziedzi-
ny przez następne dekady utrzymały swoją re-
nomowaną pozycję. Także statystyka była obec-
na od pierwszych lat dydaktyki, znakomicie się 
rozwijając. Pamiętamy erupcję mocy intelektual-
nej środowiska ekonometryczno-statystycznego 
w latach 60. ubiegłego wieku. W uczelni położo-
nej w centrum wielkoprzemysłowego regionu nie 
mogło nie być położonego nacisku na ekonomikę 
przemysłu. W ślad za tym rozwijała się ekono-
mika budownictwa i – szerzej – ekonomika in-
westycji. Wykładane taryfy kolejowe i przewo-
zy morskie po latach przyjęły kształt ekonomiki 
transportu. Polityka gospodarcza z jednej stro-
ny kontynuowana, z drugiej – została umiejęt-
nie wzbogacona o studia nad gospodarką regio-
nalną. Choć u początków i w następnych deka-
dach szkoła nie posiadała statusu uniwersytec-
kiego, kładziono nacisk na dyscypliny podsta-
wowe: geografię, historię, filozofię, zaś podejmo-
wane próby trwałego zaszczepienia nauk o han-
dlu na stałe zadomowiły się dopiero z końcem 
lat 60. i początkiem 70. XX wieku, przyjmując 
stosowne nazewnictwo i stając się jedną z wizy-
tówek Uczelni.

Zdaję sobie sprawę z niekompletnego wyli-
czenia rozwijających się dyscyplin i dziedzin. Za 
ewentualne pominięcia przepraszam. Mam także 
pełną świadomość zmiany, jaka nastąpiła z po-
litycznego nadania z chwilą przejścia z prywat-
nej i regionalnie zorientowanej formuły naucza-
nia w Wyższym Studium Nauk Społeczno-Gospo-
darczym do zunifikowanych i zideologizowanych 
programów upaństwowionych Wyższych Szkół 
Ekonomicznych z niewielkim tylko margine-
sem zezwalającym na branżowe zróżnicowanie. 
Ale intencją moją było przypomnienie początków 
nauk organizacji i zarządzania, a że tak było, to 
oprócz merytorycznego wkładu w ogólnokrajowy 
dorobek zaświadcza także rys programowo-cza-
sowy: w katowickiej Uczelni lat 30. i 40. głównym 
przedmiotem była „organizacja przedsiębiorstwa 
przemysłowego” wykładana na II roku w ilości 
45 godz. wykładu semestralnie oraz 30 godz. se-
minarium na roku III13. Było to niemal tyle, ile 
czasu wykładowego Adamiecki posiadał do swo-
jej dyspozycji w państwowej politechnice14, nie 
mówiąc o Aleksandrze Rothercie, który w latach 

13 Spis wykładów na rok akademicki 1945/6. WSNSG, Kato-
wice 1945, s. 15-16; Spis wykładów na rok akademicki 1946/7. 
WSNSG, Katowice 1946, s. 32-33.

14 W roku akademickim 1923/24 miał do dyspozycji 3 godz. 
wykładu i 2 godz. ćwiczeń tygodniowo. Kurs był dwusemestralny 
(M. Frank: Program wykładów „Zasad organizacji pracy” prof. Ka-
rola Adamieckiego. „Problemy Organizacji” 1968, nr 11, s. 3). 
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12 października 2012 r. uro-
czyście otwarto w Katowicach su-
pernowoczesną książnicę nauko-
wą. Centrum Informacji Nauko-
wej i Biblioteka Akademicka to 
najnowsza biblioteka uniwersy-
tecka w Polsce, wybudowana 
wspólnie przez Uniwersytet Ślą-
ski i Uniwersytet Ekonomiczny  
w Katowicach. Jest to jedyne tego 
rodzaju rozwiązanie w kraju i jed-
no z nielicznych w Europie. Koszt 
budowy i wyposażenia wyniósł bli-
sko 80 mln zł (w tym dofinansowa-
nie Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego prawie 53 mln 
zł). Przedsięwzięcie wspomogła re-
alizacja dodatkowego projektu 
o wartości 5,7 mln zł (dofinanso-
wanie EFRR: 4,85 mln zł), w ra-
mach którego powstały odpowied-
nie systemy zarządzania połączo-
nymi zbiorami obu tworzących  
CINiBA bibliotek, umożliwiające 
ich udostępnianie w nowym obiek-
cie i na nowych zasadach. Realiza-
cja projektu trwała 4 lata (od lipca 
2008 do czerwca 2012). 

W CINiBA zintegrowano zbio-
ry Biblioteki Uniwersytetu Ślą-
skiego i Biblioteki Głównej Uni-
wersytetu Ekonomicznego – w su-
mie 800 tys. woluminów książek – 
oraz najnowsze technologie wyko-
rzystywane w informacji nauko-
wej na świecie. 320 tys. wolumi-
nów książek i czasopism znajduje 
się w strefach otwartych z wolnym 
dostępem do zbiorów. Przenosze-
nie zbiorów z dotychczasowych 
siedzib bibliotecznych, z uwagi na 
kalendarz akademicki, odbyło się 
podczas wakacji. W magazynach 
CINiBA jest miejsce na 2 mln wo-
luminów. 

Budynek CINiBA ma ponad  
12 tys. m2 powierzchni i 63 tys. m3 
kubatury. Na 7 kondygnacjach 
obiektu równocześnie może prze-
bywać 1000 osób. Znajduje się tam 
340 komputerów i terminali, 54 km 
półek, 6 „selfchecków” do samo-
dzielnego wypożyczania książek, 
wrzutnia (najnowszy i jedyny 
w Polsce model zawierający sorter 
do selekcjonowania zwracanych 
książek, np. wg ich miejsca prze-
chowywania). Biblioteka zatrud-
nia 120 pracowników (biblioteka-
rze/specjaliści informacji nauko-
wej, informatycy i pracownicy ad-
ministracji). 

Poprzez nowoczesne zaplecze 
informacyjno-multimedialne CINiBA 
będzie wspierać wszelkie potrzeby 
indywidualnego rozwoju, zarówno 
w zakresie informacji naukowej 
i edukacji, jak i poprzez animowa-
nie wydarzeń kulturalnych uczel-
ni i regionu. Dzięki funkcjonalnej 
organizacji przestrzeni z wolnym 
dostępem do zbiorów, miejscami 
do pracy indywidualnej i grupo-
wej, do czytania prasy i do odpo-

czynku, nowa biblioteka stanie 
się również płaszczyzną spotkań  
i przyjemnego spędzania czasu  
w klimacie „intelektualnego fer-
mentu”. 

Nowa inwestycja biblioteczna 
już na etapie budowy zyskała 
uznanie specjalistów i społeczeń-
stwa. Dowodem są liczne nagrody 
i wyróżnienia, m.in. zwycięstwo  
w pierwszej edycji konkursu o Na-
grodę Architektoniczną „Polityki”; 
tytuły: Architektura Roku 2011, 
Bryła Roku 2011, nagroda II stop-
nia w konkursie PZITB Budowa 
Roku 2011. Po otwarciu – w grud-

niu br. – otrzymaliśmy Nagrodę 
Grand Prix Prezydenta RP Bro-
nisława Komorowskiego dla Naj-
lepszego Obiektu Architektury 
XXI wieku. Prezydent Komo-
rowski wręczając nagrodę Grand 
Prix dla CINiBA, gratulował ca-
łemu Śląskowi – Dzięki Bibliote-
ce Akademickiej Śląsk zyskał 
obiekt, który przejdzie do histo-
rii i z którego dumne będą nasze 
wnuki.

Biblioteka 
otwarta!

Jadwiga Witek



15Forum, nr 36, styczeń 2013

WYDARZENIA

Marcin Baron

Organizacja państwa  
w turbulentnych czasach  
– wykład  
prof. Szewacha Weissa

15 listopada 2012 r. wykładem 
prof. Szewacha Weissa, dr. h.c., za-
tytułowanym „Organizacja pań-
stwa w turbulentnych czasach – 
przykład Izraela” zainaugurowa-
no cykl otwartych wykładów orga-
nizowanych pod auspicjami rekto-
ra oraz Stowarzyszenia Klubu 
Przyjaciół Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach.

Szewach Weiss jest profesorem 
nauk politycznych. W latach 1992-
1996 pełnił funkcję Przewodniczą-
cego Knesetu, a od 2000 do 2003 
roku był Ambasadorem Izraela 
w Polsce. Od 2008 roku jest człon-
kiem Międzynarodowej Kapituły 
Orderu Uśmiechu. W 2004 roku 
został odznaczony Krzyżem Wiel-
kim Orderu Zasługi Rzeczpospoli-
tej Polskiej. Jest działaczem cen-
trolewicowej, syjonistycznej Izra-
elskiej Partii Pracy.

W swoim wykładzie prof. Sze-
wach Weiss odnosił się do idei sy-

jonistycznej, opisując burzliwe 
dzieje kształtowania się państwa 
Izrael w jego obecnym kształcie. 
Wskazywał na kwestie historycz-
ne – w tym podkreślał znaczenie 
Katowic, jako ważnego ośrodka 
myśli syjonistycznej w końcówce 
XIX w. Opisywał uwarunkowania 
i wewnętrzne konflikty towarzy-
szące organizacji I Światowego 
Kongresu Syjonistycznego w Ba-
zylei, by następnie przejść do 
kształtowania państwowości Izra-
ela po II wojnie światowej i oma-
wiania wszelkich wyzwań politycz-
nych, społecznych i gospodarczych 
temu towarzyszących. Kwestie te 
nakreślał na tle oczekiwań i poglą-
dów Żydów żyjących w diasporze, 
jak też na tle złożonych relacji na-
rodowościowych i państwowych  
w Europie oraz na innych konty-
nentach.

Tej historycznej i politologicz-
nej treści wykładu towarzyszyły 
liczne uzupełnienia i przemyśle-
nia osobiste prof. Szewacha Weis-
sa. Jak m.in. opisywał – tak jak 
historia narodu żydowskiego jest 
historią ludzi w drodze, tak Izrael 
i jego administracja również two-
rzyły się „w drodze”. Z ideą, by 
żyć tak, aby nie trwać nieustan-
nie w czasach turbulentnych. 
Gość podkreślał także, iż ważne 
jest rozpoznawanie teraźniejszo-
ści przeszłością. Omawiał warto-
ści żydowskie, które warunkowały 
i wciąż warunkują zachowania 
i nastroje społeczne. Jednocześnie 

podkreślił, że antysemityzm to cho-
roba, która dotyka obie strony – za-
równo naród żydowski, jak i jego prze-
ciwników i zagorzałych krytyków.

Po wykładzie gość rektora oraz 
Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Ka-
towicach znalazł czas na odpowiedzi 
na liczne pytania płynące z sali.
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21 listopada 2012 r. odbyło się V Forum Naukowe pt. „Kierunki badań w Uniwersytecie Ekonomicznym. 
Modele. Metody. Aplikacje praktyczne”. Oficjalnego otwarcia dokonali Rektor prof. Leszek Żabiński oraz 
Prorektor ds. Nauki, Badań i Rozwoju Kadry Akademickiej prof. Janina Harasim. Ideą Forum – jak za każ-
dym razem w jego historii – było przekrojowe ukazanie badań prowadzonych w uczelni. Nadesłane artykuły 
przedstawiały zatem zróżnicowane tematycznie wyniki badań indywidualnych i zespołowych z zakresu eko-
nomii, finansów i zarządzania.

W pierwszej sesji plenarnej, której przewodni-
czył prof. Krzysztof Marcinek, przedstawiono 4 wy-
brane referaty reprezentujące dorobek badawczy po-
szczególnych Wydziałów. Były to z Wydziału Ekono-
mii: Motywy i infrastruktura działalności innowa-
cyjnej przedsiębiorstw – autorstwa prof. Teresy Kra-
śnickiej (Katedra Systemów i Metod Zarządzania), 
z Wydziału Zarządzania Zachowania konsumen-
tów na rynku gier hazardowych – prof. Sławomira 
Smyczka (Katedra Badań Konsumpcji), z Wydziału 
Informatyki i Komunikacji: Wielokryterialne modele 
decyzyjne w zarządzaniu innowacjami – dr. Jerzego 
Michnika (Katedra Badań Operacyjnych), Prosump-
cja w przedsiębiorstwach informatycznych w Polsce 
– prof. Małgorzaty Pańkowskiej (Katedra Informa-
tyki).

Po wygłoszonych referatach odbyła się dyskusja, 
w której aktywny udział wzięli uczestnicy V Forum. 
Prof. Jan Pyka odnosząc się do referatu prof. T. Kra-
śnickiej zapytał o użyteczność badania kwestionariu-
szowego, które w jego opinii raczej gromadzi poglą-
dy badanych na temat innowacyjności, a nie stany 
rzeczywiste oraz wyraził pogląd o konieczności poło-
żenia większego nacisku na badanie mikroprzedsię-
biorstw w dalszych pracach. Poprosił również o do-
precyzowanie metody doboru próby badawczej w ba-
daniach realizowanych przez prof. S. Smyczka. Py-

V Forum Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Agata Stolecka

tanie dotyczące kategorii prosumenta zbiorowego 
skierował do prof. M. Pańkowskiej. Profesor poru-
szył również kwestię znaczenia otwartości innowacji 
w kontekście ochrony dóbr patentowych. Prof. Hali-
na Buk zapytała o korzyści ekonomiczne determino-
wane innowacyjnością oraz wskazała na szczególne 
miejsce jakie w rozważaniach na temat prosumpcji 
zajmuje indywidualna działalność gospodarcza, ze 
szczególnym uwzględnieniem działalności rolniczej. 
Wyraziła również zainteresowanie skalą i strukturą 
zjawiska hazardu.

W drugiej sesji plenarnej, której przewodniczyła 
prof. Krystyna Jędralska, przedstawiono 4 wybrane 
referaty reprezentujące dorobek badawczy poszcze-
gólnych Wydziałów. Były to z Wydziału Ekonomii: 
Rozwój mieszkaniowej tkanki miejskiej w Polsce na 
tle procesów urbanizacji – prof. Ewy Stachury (Sa-
modzielny Zakład Badań Przestrzeni Zurbanizowa-
nej), z Wydziału Finansów i Ubezpieczeń: Zarządza-
nie kryzysem finansowym – studium teoretyczno-em-
piryczne – dr Krystyny Mitręgi-Niestrój (Katedra 
Bankowości i Rynków Finansowych), Oddziaływa-
nie kryzysu finansowego na sferę realną gospodar-
ki na przykładzie śląskich przedsiębiorstw – wyni-
ki badań empirycznych – prof. Krystyny Znanieckiej 
(Katedra Finansów), z Wydziału Zarządzania: War-

Rada Programowa V Forum Naukowego
prof. zw. dr hab. Krystyna Lisiecka –   –
przewodnicząca
prof. zw. dr hab. Celina Olszak –
prof. UE dr hab. Ewa Ziemba –
prof. UE dr hab. Andrzej Bajdak –
prof. UE dr hab. Maciej Nowak –
prof. zw. dr hab. Halina Buk –
dr Małgorzata Rówińska –
prof. UE dr hab. Henryk Zawadzki –
prof. UE dr hab. Adam Samborski –
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tość klienta w koncepcji wartości przedsiębiorstwa – 
dr Katarzyny Żak (Katedra Zarządzania Przedsię-
biorstwem).

Po drugim panelu dyskusja była równie burzli-
wa. Prof. Artur Walasik z Katedry Finansów zapy-
tał, czy w nowym paradygmacie postrzegania prze-
strzeni miejskiej taki czynnik jak starzenie się społe-
czeństw jest brany pod uwagę. Następnie swoją opi-
nię o kryzysie finansowym, stanowiącą uzupełnienie 
do prezentacji, wyraziła także prof. Maria Smejda 
z Katedry Rachunkowości. Pytanie metodologiczne 
odnoszące się do zakresu podmiotowego realizowa-
nych badań, w szczególności mikroprzedsiębiorstw, 
zadała dr Izabella Steinerowska-Streb z Samodziel-
nego Zakładu Gospodarki i Administracji Publicz-
nej, która poprosiła także o wskazanie różnic pomię-

dzy przedsiębiorstwami różnych klas czy wielkości, 
jeżeli takie badano. Kolejnym uczestnikiem, który 
aktywnie wziął udział w dyskusji była prof. Józefa 
Kramer. Przekazała ona swoje cenne uwagi na te-
mat kryzysu finansowego nazywając go kryzysem 
epoki, który wynika w głównej mierze z tego, że go-
spodarka oparta na społeczeństwie wiedzy obecnie 
znajduje się w kryzysie. Ostatnie pytanie, zadane 
przez dr Agnieszkę Sobol z Katedry Ochrony Śro-
dowiska, dotyczyło postaw i wymagań polskich kon-
sumentów wobec trendu ekologicznego w budownic-
twie mieszkaniowym i brzmiało: czy polscy konsu-
menci wymuszają na deweloperach podejmowanie 
działań na rzecz energooszczędności i ochrony śro-
dowiska w budownictwie mieszkaniowym?

Rozstrzygnięty został także konkurs na najlep-
szy poster V Forum Naukowego prezentujący za-
wartość merytoryczną przygotowanego referatu. 
Pierwsze miejsce zajął poster przygotowany przez 
dr Teresę Porębską-Miąc i dr Joannę Palonkę (Wy-
dział Informatyki i Komunikacji), drugie miejsce za-
jął poster dr Magdaleny Jaciow (Wydział Ekonomii), 
a trzecie dr. Michała Kuci (Wydział Ekonomii). Zo-
stała również wręczona nagroda im. Zofii Kędzior 
dla młodego naukowca za najlepszy referat nade-
słany na V Forum. Nagrodę otrzymała mgr Mag-
dalena Grochal-Brejdak (Wydział Zarządzania, Ka-
tedra Zarządzania Międzynarodowego) za artykuł 
pt. Przesłanki i bariery internacjonalizacji przedsię-
biorstw ecommerce.

Podczas Forum odbył się także warsztat nt. Sta-
tystyka: narzędzie nieodzowne w weryfikacji hipo-
tez badawczych, który został poprowadzony przez 
dr Marię Jadamus-Hacurę z Katedry Ekonometrii. 
W wystąpieniu została podkreślona potrzeba wyko-
rzystania metod statystycznych już na etapie plano-
wania badań empirycznych. Podano przykłady decy-
zji, które badacz musi podejmować w zakresie cha-
rakteru próby badawczej, jej liczebności oraz wybo-
rze testów istotności potrzebnych do sprawdzenia 
założeń wybranych metod statystycznych i weryfi-
kacji hipotez badawczych.

Komitet Organizacyjny V Forum Naukowego
dr Robert Wolny – przewodniczący –
dr Joanna Czech-Rogosz –
dr Monika Foltyn-Zarychta –
dr Magdalena Majowska –
dr Tomasz Ingram –
dr Rafał Żelazny –
mgr Tomasz Bolek –
mgr inż. Marek Dziembała –
mgr inż. Magdalena Gumienny –
mgr Urszula Klemczak-Maciąg –
mgr Katarzyna Oryszczak –
mgr Agata Stolecka –
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Systemy gospodarcze i ich ewolucja.   
Aspekty mikro- i mezoekonomiczne

Pod koniec września, tuż przed rozpoczęciem 
nowego roku akademickiego, miała miejsce kolej-
na konferencja z cyklu „Systemy gospodarcze i ich 
ewolucja”. To już dziewiąty raz prof. Stanisław 
Swadźba oraz pracownicy kierowanego przez nie-
go Zakładu Systemów Gospodarczych w Katedrze 
Ekonomii zorganizowali to spotkanie, które chyba 
dawno wpisało się już w kalendarz ogólnopolskich 
konferencji z zakresu nauk ekonomicznych. Hono-
rowy patronat nad tym wydarzeniem objął Rektor 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. 
Leszek Żabiński, którego uroczysty list skierowa-
ny do wszystkich zgromadzonych odczytał Pro-
dziekan Wydziału Ekonomii prof. Jacek Pietru-
cha. Uczestnicy konferencji reprezentowali liczą-
ce się ośrodki akademickie w kraju, w tym przede 
wszystkim te z siedzibą we Wrocławiu, Krakowie, 
Szczecinie, Gdańsku i Toruniu. Miejscem tegorocz-
nego spotkania był kompleks pałacowo-parkowy 
w Koszęcinie, będący jednocześnie siedzibą Zespo-
łu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny. 
W trakcie trwania konferencji odbyła się podniosła 
inauguracja jubileuszowego, 60. sezonu artystycz-
nego Zespołu, w której także nasi goście mieli oka-
zję uczestniczyć, uwieńczona fenomenalnym wy-
stępem artystów – nie bez powodu owacja na stoją-
co trwała tak długo! Organizatorzy pragną w tym 
miejscu serdecznie podziękować dyrekcji pałacu za 
wspaniałe przyjęcie i wysoką sprawność organi-
zacyjną. Z kolei dzięki uprzejmości Stowarzysze-
nia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej mogła odbyć 
się wycieczka krajoznawcza do popularnej atrakcji 
Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskie-
go i jednocześnie pomnika historii – Sztolni „Czar-
nego Pstrąga” w Tarnowskich Górach. Spływ sztol-
nią odprowadzającą wodę z kopalnianych chodni-
ków wykutą w litej skale w pierwszej połowie XIX 
wieku dostarcza niezapomnianych wrażeń.

Choć aspekty krajoznawcze spełniają rolę in-
telektualnego odpoczynku, to część merytorycz-
na konferencji zawsze jest jednak najistotniejsza. 
Tak było i tym razem. Ponieważ wcześniejsze edy-
cje konferencji najczęściej koncentrowały się na 
makroekonomicznym lub teoretycznym wymiarze 
systemów gospodarczych, za myśl przewodnią te-
gorocznego spotkania przyjęto tematykę rzadziej 
poruszaną, choć niemniej ważną – mikro- i mezo-
ekonomiczny aspekt tychże systemów. Choć wyda-
wałoby się, iż w konstrukcji systemowej liczy się 
przede wszystkim poziom makroekonomiczny wi-

dziany przez pryzmat całości, a nie części, to nie 
wolno zapominać, iż każda konstrukcja opiera się 
na fundamentach, które często stanowią przecież 
o jej strukturze i sprawności. Od dłuższego cza-
su mówi się zresztą o renesansie prowadzenia ba-
dań nad mikroekonomicznymi podstawami mode-
li makroekonomicznych wychodząc z założenia, iż 
przyczyni się to do pełniejszego poznania mecha-
nizmów rządzących procesami gospodarczymi, 
a tym samym do skuteczniejszego prognozowa-
nia koniunktury oraz tworzenia precyzyjniejszych 
modeli ekonomicznych. Taki sam sposób rozumo-
wania można przyjąć podejmując studia nad sys-
temami gospodarczymi, czego dowodzi chociażby 
obecna popularność nurtów instytucjonalnych czy 
badań komparatywnych poszukujących wyjaśnie-
nia różnic rozwojowych w odmiennych uwarunko-
waniach społeczno-kulturowych. Podobnie różnice 
leżące w krajowych systemach prawnych, w spo-
sobie funkcjonowania przedsiębiorstw, w jakości 
instytucji otoczenia biznesu czy w mechanizmach 
rynku pracy determinują wydajność i skuteczność 
systemów gospodarczych jako całości. Warto za-
tem badać owe struktury i procesy, aby w ten spo-
sób przyczyniać się nie tylko do lepszego zrozumie-
nia otaczającej nas gospodarczej rzeczywistości, 
lecz przede wszystkim po to, by świadomie apliko-
wać określone rozwiązania systemowe sprzyjające 
równaniu do najlepszych.

Powyższa problematyka stanowiła podstawo-
wy obszar rozważań prowadzonych podczas konfe-
rencji. Wygłoszone referaty prezentowały wysoki 
poziom merytoryczny i z całą pewnością stanowi-
ły źródło inspiracji dla wszystkich słuchaczy. Choć 
nie sposób przytoczyć treści wszystkich wystąpień, 
to warto wskazać chociaż na najważniejsze zagad-
nienia poruszone przez referentów.

Jako pierwszy referat wygłosił prof. Andrzej 
Matysiak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu wskazując na problem stałych w ekono-
mii. W jego opinii o stałych ekonomicznych moż-
na mówić w zasadzie tylko przy odpowiednim do-
borze założeń modelowych – w ekonomii nie ist-
nieją bowiem takie stałe, jak stała Plancka lub 
prędkość światła w próżni. Tym samym, absolut-
na prawdziwość praw ekonomii napotyka na ogra-
niczenia związane z momentem historycznym, 
specyfiką kulturową i geograficzną czy odpowied-
nim doborem przedmiotów obserwacji. Inny temat 

Sławomir Czech
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podjął prof. Waldemar Tyc, również z Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wrocławiu, koncentrując 
się na ekonomicznych uwarunkowaniach wielko-
ści przedsiębiorstw medialnych. Jego zdaniem, 
w sektorze medialnym można obecnie zaobserwo-
wać dekompozycję linearnego łańcucha wartości, 
co jest rezultatem digitalizacji produktów medial-
nych oraz konwergencji w przemyśle medialnym. 
W dobie globalnych sieci i błyskawicznego rozpo-
wszechniania informacji warunki funkcjonowania 
mediów informacyjnych ulegają nieodwracalnym 
zmianom. Z kolei dr Rafał Żelazny z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach zaprezentował wy-
niki badań traktujących o infrastrukturze nowej 
gospodarki w województwie śląskim. Jak się oka-
zuje, istnieje dość duże niedopasowanie pomiędzy 
oczekiwaniami przedsiębiorców a działaniami ad-
ministracji samorządowej.

Nie zabrakło również miejsca na tematykę po-
wiązaną z rynkami finansowymi. Profesor Stani-
sław Szydło z Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie zastanawiał się nad wpływem działalności 
depozytowo-kredytowej banków na stabilność go-
spodarczą kraju. Jego zdaniem, istnienie nieza-
leżnego banku centralnego reprezentującego na-
rodowe interesy danego kraju jest kluczowe dla 
oddziaływania na otoczenie ekonomiczne podmio-
tów gospodarczych. Podobnie ważną rolę pełni sek-
tor banków prywatnych, które w latach 2007-2009 
niestety nie zawsze działały na rzecz zwiększenia 
stabilności polskiej gospodarki. W następnym re-
feracie prof. Natalia Iwaszczuk z Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie przybliżyła zgromadzo-
nym problematykę wykorzystania instrumentów 
pochodnych w Polsce. Obecnie obserwuje się coraz 
szersze sięganie przez rodzime przedsiębiorstwa 
po ten rodzaj instrumentów finansowych, choć nie-
stety nie zawsze towarzyszy temu pełna świado-
mość ryzyka z nimi związanego. Konieczne wyda-
je się zatem wdrożenie programów informacyjnych 
w tym zakresie, aby chronić w ten sposób przed-
siębiorców przed podejmowaniem zbyt wysokiego 
ryzyka.

Intrygujący temat procesów gospodarowania 
w świecie islamu podjęli następni referenci. Dok-
tor Julia Włodarczyk z Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach przebadała warunki funkcjo-
nowania bankowości islamskiej porównując ją do 
bankowości konwencjonalnej. W założeniach ist-
nieją bowiem znaczące różnice pomiędzy nimi. 
Otóż ta pierwsza podporządkowana jest tamtejsze-
mu systemowi kulturowemu, w wyniku czego na 
przykład odpowiedzialność społeczna banków jest 
dużo większa, oprocentowanie pożyczek sprzeczne 
z obowiązującym zasadami religijnymi, a ryzyko 
dzielone w sposób bezpieczniejszy niż w systemie 
zachodnim. W rzeczywistości jednak bankowość is-
lamska stopniowo upodabnia się do tej konwencjo-
nalnej. Z kolei dr Mirosław Jodko z Uniwersytetu 
Gdańskiego poszukiwał przyczyn znaczących róż-
nic rozwojowych między światem islamu a świa-

tem zachodnim, które narastały przez minione 
wieki. Najwyraźniej winne temu są różnice w obo-
wiązujących systemach prawnych. Ponieważ pra-
wo islamskie utrudniało akumulację kapitału, po-
wstawanie korporacji czy produkcji na dużą skalę 
to w ostatnich dwóch wiekach „wielkie rozwidle-
nie” stało się faktem.

Nie mniej interesujące referaty wygłoszono 
drugiego dnia konferencji. Doktor Grażyna Ma-
niak, prof. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, 
przedstawiła wyniki badań pilotażowych z zakre-
su kapitału intelektualnego w fazie rozpoczyna-
nia działalności biznesowej. Jak się okazuje, uzy-
skanie wysokiej rentowności dość rzadko należy 
do najważniejszych celów tego etapu. Następnie 
dr Joanna Rydarowska-Kurzbauer z Politechni-
ki Śląskiej dowodziła, iż w ciągu ostatniej dekady 
nastąpiło zbliżenie gospodarek Europy Środkowo-
Wschodniej do Unii Europejskiej pod względem 
struktury finansowania działalności inwestycyj-
nej, a dr Andrzej Anszperger z Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu zastanawiał się nad 
efektywnością lokalnych systemów turystycz-
nych. Bartłomiej Gęca z Politechniki Lubelskiej 
dociekał skuteczności działania instytucji otocze-
nia biznesu w województwie lubelskim, dr Cze-
sława Pilarska z Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie zaprezentowała zajmujący problem 
efektywności struktur klastrowych w Unii Eu-
ropejskiej, a ostatnią referentką tego dnia była 
dr Izabela Ostroj z Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach, która przestawiła wyniki swoich 
badań nad organizacjami zarządzającymi zasoba-
mi wspólnej puli.

Trzeci, ostatni dzień konferencji rozpoczęły 
dr Małgorzata Gawrycka i dr Anna Szymczak z Po-
litechniki Gdańskiej rozważaniami nad udziałem 
zasobu pracy w dochodzie narodowym w Polsce, 
a także jego relacji w stosunku do nierówności spo-
łecznych. Następnie Edyta Łaszkiewicz z Uniwer-
sytetu Łódzkiego analizowała zmiany wydajności 
pracy w okresie kryzysu gospodarczego, a Artur 
Grabowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Ka-
towicach wygłosił interesujący referat o znaczeniu 
przedsiębiorstw sportowych na niemieckim rynku 
pracy.

Mikro- i mezoekonomiczne aspekty systemów 
gospodarczych są w zasadzie niewyczerpanym źró-
dłem pomysłów badawczych i tematów do dysku-
sji. Wrześniowa konferencja nie pozostawiła co do 
tego wątpliwości. Choć kuluarowe rozmowy mo-
gły trwać jeszcze długo, to czas spotkania musiał 
dobiec końca. Profesor Stanisław Swadźba z sa-
tysfakcją podsumował obrady zachęcając jednak 
wszystkich uczestników do tego, aby kontynuowa-
li swoje dociekania w zaciszu domowych gabine-
tów, a następnie podczas kolejnej edycji tej konfe-
rencji, która odbędzie się za dwa lata, zaprezento-
wali nowe i być może przełomowe wyniki swoich 
badań.
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Poznać, zrozumieć i efektywnie  
zarządzać sferą publiczną

Od około 30 lat na świecie, a kilkunastu w Pol-
sce, specjaliści podejmujący tematykę zarządza-
nia publicznego poszukują metod i technik pozwa-
lających na określenie efektywności i skuteczno-
ści usług publicznych. Sektor publiczny realizu-
je trzy podstawowe funkcje: alokacji publicznych 
środków, redystrybucji dochodu oraz tworzenia 
i realizacji prawa. Wymienione funkcje poddawa-
ne są dzisiaj pewnym procesom wynikającym z de-
regulacji, prywatyzacji i wzrostu roli marketingu 
w sektorze publicznym – trzech filarów idei chi-
cagowskiej szkoły ekonomii. Wzrost niezależności 
instytucji publicznych (coraz znaczniejsza rola sa-
morządu terytorialnego w rozwoju społeczności lo-
kalnej), prywatyzacji pewnych usług publicznych 
(np. usług w ochronie zdrowia) oraz upowszechnie-
nie stosowania narzędzi promocji to aktualne kie-
runki działań w polskim sektorze publicznym. Ba-
dacze muszą więc koncentrować się nie tylko na 
formułowaniu normatywnych zaleceń dla organi-
zacji publicznych, ale także na określeniu sposo-
bów i wskaźników mierzenia ich efektywności.

Punktem odniesienia zarządzania publiczne-
go są obywatele jako klienci oraz współrządzenie 
jako forma koordynacji działań zbiorowych. Idea 
państwa legitymizującego sferę publiczną należy 
do przeszłości, dzisiaj wiele procesów społecznych, 
politycznych oraz ekonomicznych zmienia funkcję 
i organizację państwa. Jak pisze Jerzy Hausner, 
„W przypadku nowoczesnego zarządzania publicz-
nego chodzi o coś odmiennego: o współdziałanie 
podmiotów władzy publicznej z organizacjami sek-
tora drugiego (prywatnego) i trzeciego (społeczne-
go), a tym samym swoiste «upolitycznienie» mate-
rii administracyjnej”. Właśnie owemu „upolitycz-
nieniu”, a raczej „uspołecznieniu” i usprawnieniu 
sfery publicznej, poświęcony był Drugi Zjazd Katedr 
Zarządzania Publicznego, który zorganizowano 14-
15 listopada 2012 roku. Tematem wiodącym była 
efektywność i jej pomiar w zarządzaniu publicznym, 
jednak zagadnienia akademickie – poznawcze zdo-
minowały dyskusję nad proponowanymi temata-
mi. Zjazd otworzył Rektor prof. Leszek Żabiński.

Dwa dni konferencji to okres bardzo krótki, 
aby omówić, zaprezentować czy przedyskutować 
wszystkie tematy i problemy wynikające z zarzą-

dzania w sektorze publicznym. Jednak uczestni-
cy Zjazdu zdołali przedstawić kluczowe problemy 
oraz sposoby ich rozwiązywania. Pierwszy dzień 
konferencji poświęcony był głównemu temato-
wi, czyli efektywności. Sesja pierwsza kierowana 
przez prof. Patrycję Suwaj – Dyrektora Instytu-
tu Nauk Administracyjnych w Wyższej Szkole Ad-
ministracji Publicznej w Białymstoku – dotyczyła 
czynników determinujących efektywność zarzą-
dzania organizacjami publicznymi. Podczas dru-
giej – moderowanej przez prof. Olgierda Lissow-
skiego z Politechniki Poznańskiej – poszukiwano 
zarówno instrumentów, jak i wskaźników pozwa-
lających dokonać pomiaru efektywności organiza-
cji publicznych.

Jednym z elementów właściwego zarządzania 
publicznego jest zagospodarowywanie dóbr kultu-
rowych regionu. Na pewno takim cennym dobrem 
naszego województwa jest zabytkowa kopalnia 
Guido w Zabrzu. Możliwość zjazdu na poziom 320 
metrów pod ziemią był ekscytującą atrakcją dla 
uczestników, pozwalającą poznać nie tylko ważny 
element życia społecznego regionu, ale także zoba-
czyć, jak efektywnie zarządza się na Śląsku insty-
tucjami publicznymi.

Punktem kulminacyjnym pierwszego dnia była 
sesja plenarna koncentrująca się na nowych ide-
ach zarządzania publicznego, które przedstawione 
zostały przez polskie autorytety zarządzania pu-
blicznego: prof. Stanisława Sudoła, Barbarę Ko-
żuch, Kazimierza Friske i Marka Lisieckiego.

II Zjazd Katedr Zarządzania Publicznego
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Jak to zwykle bywa, najciekawsze rozmowy, 
debaty i spory toczono przy stole zapełnionym tra-
dycyjnymi śląskimi potrawami podczas regional-
nej kolacji w restauracji „Łania”, której położenie 
w Parku Śląskim znalazło uznanie wśród gości 
spoza naszego województwa. Bohaterami wieczoru 
byli prof. Szewach Weiss, który charyzmatycznie 
opowiedzianą historią swoich związków z regio-
nem śląskim ujawnił mało znane fakty ze swego 
ciekawego życia, oraz prof. Ewa Bojar z Politech-
niki Lubelskiej, która przytoczyła urokliwą baśń 
o „perłach księżniczki” zgromadzonych przy jed-
nym – śląskim stole – właśnie w „Łani”.

Dzień drugi to kolejne próby odpowiedzi na py-
tania badawcze jakie stawiają sobie analitycy sfe-
ry publicznej. Sesja trzecia, choć pierwsza w tym 
dniu, kierowana przez prof. Danutę Stawasz – 
profesora Uniwersytetu Łódzkiego – poświęcona 
była problemom poznawczym wynikającym z pro-
cesów zarządzania i administrowania publicznego. 
Uczestnicy ostatniej z sesji (IV), pod przewodnic-
twem prof. Aleksandra Noworóla z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, wskazywali czynniki wsparcia dla 
zarządzania organizacjami publicznymi.

Prawdziwą ucztą intelektualną, duchową i emo-
cjonalną był wykład prof. Szewacha Weissa – byłe-
go ambasadora Izraela w Polsce, prof. Uniwersyte-
tu Warszawskiego i Instytutu Izralesko-Polskiego 
na Uniwersytecie w Tel Awiwie – pt. Organizacja 
państwa w turbulentnych czasach – przykład Izra-
ela. Niech formą recenzji wystąpienia Ambasadora 
będzie opinia studentki III roku Wydziału Ekono-
mii – Natalii Wieczorek: „niesamowita postać i su-
per wykład!”.

Profesor Barbara Kożuch moderowała ostatnią 
sesję plenarną poświęconą nowym instrumentom 
w narządzaniu organizacjami publicznymi, któ-
ra zakończyła naukowe rozważania uczestników 
II Zjazdu Katedr Zarządzania Publicznego.

Jak pisze prof. Aldona Frączkiewicz-Wronka, 
„Ocena efektywności działania organizacji sektora 
publicznego […] jest bardzo skomplikowana i wy-
maga brania pod uwagę konsekwencji istnienia 
luki między każdorazowo zdefiniowanymi w akcie 
wyborczym potrzebami, wskazanymi jako zaspo-
kajane ze środków publicznych, i faktycznie reali-
zowanego katalogu usług publicznych”. Zjazd Ka-
tedr prawdopodobnie nie znalazł odpowiedzi, jak 
ową lukę zniwelować, ale zapewne wskazał kie-
runki dalszych badań i analiz. Uczestnicy Zjazdu 
liczą, że kolejnym aktem w rozwiązywaniu kwe-
stii zarządzania publicznego będzie Zjazd Trzeci 
w maju 2014 roku w Łodzi.

Pracownicy Katedry Zarządzania Publicznego  
i Nauk Społecznych

Kreatywność i systemy inteligencji biznesowej
jako przedmiot badań ekonomicznych

Alicja Winnicka-Wejs, Kornelia Batko

20 września 2012 roku w Uniwersytecie Ekono-
micznym w Katowicach odbyła się konferencja nauko-
wa pt. „Kreatywność i systemy inteligencji biznesowej 
jako przedmiot badań ekonomicznych”, zorganizowa-
na przez Katedrę Zarządzania Organizacjami i Kate-
drę Informatyki Ekonomicznej. Głównym celem konfe-
rencji była wymiana myśli na temat miejsca ekonomii 
w kreatologii (interdyscyplinarnej wiedzy o twórczo-
ści) oraz zastosowań wiedzy kreatologicznej w prakty-
ce gospodarczej (w tym: w zakresie budowania syste-
mów inteligencji biznesowej).
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Konferencja poświęcona była zagadnieniom eko-
nomii kreatywności – dziedziny na styku ekonomii 
i kreatologii oraz systemom inteligencji biznesowej – 
pobudzających kreatywność i innowacyjność w organi-
zacjach. Tematyka konferencji obejmowała następują-
ce obszary badawcze: subdyscypliny kreatologii i ich 
powiązania, kreatywność a rodzaje działalności gospo-
darczej, ekonomiczne uwarunkowania kreatywności, 
kreatywność w wybranych obszarach funkcjonalnych 
organizacji, kreatywność a zarządzanie strategiczne, 
kształtowanie kreatywnego kapitału ludzkiego i zwią-
zane z tym ryzyko, ekonomiczne konsekwencje patolo-
gii twórczości, kreatywność a innowacyjność i konku-
rencyjność organizacji i gospodarki, systemy Business 
Intelligence, systemy zarządzania relacjami z klien-
tami, systemy ERP, odkrywanie wiedzy, inteligentne 
produkty i usługi elektroniczne, media społecznościo-
we i ich w wykorzystanie w ekonomii, komputerowe 
wspomaganie kreatywności i innowacyjności, organi-
zacje wirtualne, telepraca i e-learning, systemy wspo-
magania decyzji, sztuczna inteligencja i systemy pra-
cy grupowej.

W konferencji uczestniczyło kilkudziesięciu pra-
cowników naukowych reprezentujących różne uczel-
nie z całej Polski. Ponadto, wzięli w niej udział goście 
zagraniczni z VŠB – Technická Univerzita Ostrava, 
The Corvinus University of Budapest, menedżerowie-
praktycy z firm biznesowych (BPSC S.A., SKG S.A., 
Informatyczne Systemy Przemysłowe Unico Sp. z o.o.), 
pracownicy administracji publicznej (Urząd Miasta 
Częstochowy) oraz doktoranci i studenci zaintereso-
wani tematyką konferencji. Sponsorem konferencji 
była firma BPSC S.A.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała prof. 
Barbara Kos – Dziekan Wydziału Ekonomii, a ser-
deczne powitanie uczestników przypadło przewodni-
czącym Komitetu Programowego, tj. prof. Celinie Ol-
szak oraz prof. Annie Lipce. Merytoryczną część kon-
ferencji rozpoczęła wspólna sesja plenarna, na której 
przedstawiono wideoprezentację pt. „Money paradox 
in terms of creatology” prof. Istvana Magyari-Beck 

(The Corvinus University of Budapest) – propagatora 
kreatologii, który już w latach 70. XX wieku populary-
zował tę młodą dziedzinę nauki, m.in. w swoim arty-
kule „O konieczności złożonej kreatologii” (1977). Pro-
fesor I. Magyari-Beck, omawiając paradoks pieniądza 
w kategoriach kreatologii, wskazywał m.in. na nastę-
pujące problemy: „Jak ludzie mają wyceniać rzeczy 
nowe, których jeszcze nie zweryfikował rynek? W ja-
kich relacjach pozostają oryginalność i wartość?”, „Czy 
w ogóle za pomocą pieniądza można wyrazić całkowitą 
wartość nie tylko wytworów materialnych, ale i idei, 
twórczych pomysłów? Czy to nie jest złudne?”. Treść 
prezentacji bardzo zainspirowała uczestników konfe-
rencji, którzy podzielili zdanie, iż warto nawiązywać 
do pojęcia kreatologii, które znalazło w XXI wieku 
swój desygnat w postaci gospodarki kreatywnej.

Następnie prof. Anna Lipka scharakteryzowała 
pojęcie ekonomii kreatywności i jej miejsce w kreato-
logii, pokazując możliwe powiązania z innymi subdy-
scyplinami kreatologicznymi (filozofią, etyką, historią, 
psychologią, pedagogiką, socjologią). Zidentyfikowała 
jej autonomiczne obszary badawcze, dostarczając uza-
sadnienia, iż ekonomia twórczości jest nie tylko dzie-
dziną teoretyczną, ale także praktyczną. Profesor Ce-
lina Olszak dokonała przeglądu badań i oceny dorob-
ku naukowego z zakresu Business Intelligence (BI), 
wskazując m.in. na trudności interpretacyjne, różno-
rodne modele dojrzałości BI, postulując przy tym po-
trzebę opracowania konceptualnego, całościowego mo-
delu systemu BI oraz jego walidacji i weryfikacji w wa-
runkach krajowych. Z kolei dr M. Kuśpit i dr A. Tych-
manowicz (z zespołu prof. S. Popka z Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) przedstawi-
ły ciekawą prezentację pt. „Człowiek jako jednostka 
twórcza. Interakcyjna teoria twórczości i zdolności”, 
która wywołała ożywioną dyskusję między ekonomi-
stami a psychologami. Sesję plenarną zakończył refe-
rat prof. J. Korczka, dr. H. Dudycza, dr. M. Dyczkow-
skiego pt. „Inteligentny kokpit dla menedżerów – kon-
cepcja systemu”, w którym ujęto cele i główne kom-
ponenty projektu „InKoM” realizowanego w ramach 
konkursu INNOTECH Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju.

Dalsza część konferencji przebiegała w dwóch sy-
multanicznych panelach: A i B. Na panel A składa-
ły się następujące sesje tematyczne: „Kreatywność 
w marketingu, sukces w biznesie” (A1), „Kształto-
wanie kreatywnego kapitału ludzkiego – część I i II” 
(A2 i A3). Z kolei w ramach panelu B dokonano po-
działu na sesje: „Inteligencja biznesowa w praktyce” 
(B1), „Inteligentni decydenci, organizacje, rynki” (B2), 
„Rola klientów, systemów, procesów w rozwoju orga-
nizacji kreatywnej” (B3).

Moderatorem pierwszej sesji, w ramach panelu A 
pt. „Kreatywność w marketingu, sukces w biznesie”, 
był prof. K. Malik (Politechnika Opolska). W ramach 
tej sesji przewidziano pięć referatów: „Inteligencja in-
tuicyjna a sukces w biznesie”, „Trening inteligencji 
intuicyjno-racjonalnej” (prof. W. Dobrołowicz, Wyż-
sza Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie), 
„Rola kreatywności w tworzeniu wartości dla klienta” 
(prof. H. Mruk, Uniwersytet Ekonomiczny w Pozna-
niu), „Badanie kreatywności w działaniach marketin-
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gowych na rynku B2B” (prof. R. Kłeczek, Uniwersy-
tet Ekonomiczny we Wrocławiu), „Charakterystyka 
osobowości, preferencji, stylu pracy innowatora (na 
podstawie badań empirycznych)” (dr hab. D. Lewicka, 
Akademia Górniczo-Hutnicza), „Kreatywność w mul-
ti-level marketingu” (dr A. Warzecha, Gliwicka Wyż-
sza Szkoła Przedsiębiorczości).

Następne dwie sesje pt. „Kształtowanie kreatyw-
nego kapitału ludzkiego” poprowadziła prof. B. Urba-
niak z Uniwersytetu Łódzkiego. Większość refera-
tów była poświęcona kształtowaniu kapitału ludzkie-
go w kierunku kreatywności, czyli stymulowania naj-
ważniejszej cechy kapitału ludzkiego, ważnym warun-
ku rozwoju społeczno-gospodarczego. Podczas części 
pierwszej dr hab. P. Bohdziewicz (Uniwersytet Łódz-
ki) przybliżył uczestnikom konferencji kwestie doty-
czące czasu wolnego jako przestrzeni kształtowania 
się indywidualnego potencjału kreatywności, prof. 
J.M. Moczydłowska scharakteryzowała prokreatywny 
system motywowania jako wyzwanie dla nowoczesne-
go zarządzania kapitałem ludzkim, a dr A. Wojtczuk-
Turek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) doko-
nała deskrypcji negatywnych konsekwencji kreatyw-
ności w organizacji w ujęciu podmiotowym oraz grupo-
wym. W drugiej części tej sesji dr G. Łukasiewicz (Uni-
wersytet Ekonomiczny w Krakowie) omówił elementy 
architektury zarządzania zasobami ludzkimi wspie-
rające kreatywność pracowników, a dr inż. A. Hilaro-
wicz (Politechnika Śląska) skupiła się na uwarunko-
waniach środowiskowych kreatywności pracowników. 
Na końcu referat przedstawiła dr A. Winnicka-Wejs, 
która dokonała analizy rynku szkoleń w Polsce z za-
kresu kreatywności.

Jak już wcześniej wspomniano, w panelu tema-
tycznym B zostały przeprowadzone trzy sesje, a mia-
nowicie: „Inteligencja biznesowa w praktyce”, „Inteli-
gentni decydenci, organizacje, rynki”, „Rola klientów, 
systemów, procesów w rozwoju organizacji kreatyw-
nej”. Moderatorem pierwszej sesji pt. „Inteligencja 
biznesowa w praktyce” była prof. Dorota Jelonek (Po-
litechnika Częstochowska). W ramach tej sesji prze-
widziano pięć referatów: „Wykorzystanie metod con-
sensusu w procesie zarządzania łańcuchem dostaw” 
(prof. Jadwiga Sobieska-Karpińska, mgr Marcin Her-
nes, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), „Prze-
twarzanie w chmurze: rewolucja czy ewolucja w prze-
twarzaniu danych” (prof. Małgorzata Nycz, Uniwer-
sytet Ekonomiczny we Wrocławiu), „Use Of Inter-
net Data Resources For Business Decision Making” 

(dr inż. Petr Rozehnal, dr inż. Jan Ministr, VŠB Tech-
nická Univerzita Ostrava), „Wykorzystanie Cloud 
Computing w Business Intelligence” (prof. Milena Tvr-
díková, mgr Martin Skyba, VŠB Technická Univerzita 
Ostrava), „Informacja biznesowa w zasięgu Internetu” 
(Krzysztof Skowronek, BPSC S.A.).

Drugiej sesji przewodniczyła prof. Jadwiga Sobie-
ska-Karpińska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wro-
cławiu). Sesja ta dotyczyła inteligentnych decyden-
tów, organizacji i rynków i zostały w niej zaprezento-
wane tematy związane m.in. ze wspomaganiem kre-
atywności decydenta za pomocą klasyfikacji kontek-
stowej (dr J. Jakubczyc, prof. M. Owoc, Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu), cyfryzacją i inteligent-
nymi rynkami jako komponentami regionalnej strate-
gii innowacji (prof. J. Brzóska, Politechnika Śląska) 
oraz badaniem użyteczności wizualizacji w seman-
tycznym wyszukiwaniu informacji (bazując na aplika-
cji dla ontologii modelu du Ponta) (dr H. Dudycz, Uni-
wersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).

W sesji trzeciej moderatorem był prof. Wojciech 
Fliegner (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). 
W sesji tej zostały podjęte tematy dotyczące roli klien-
tów, systemów, procesów w rozwoju organizacji kre-
atywnej. Zaprezentowano m.in. tematy nawiązujące 
do roli klienta w rozwoju organizacji kreatywnej (prof. 
D. Jelonek, Politechnika Częstochowska), odkrywa-
nia procesów jako koncepcji komputerowego wspo-
magania kreatywności (prof. W. Fliegner, Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Poznaniu) czy też wpływu mediów 
społecznościowych na kształt wewnętrznych procesów 
komunikacyjnych w przedsiębiorstwie (dr Ł. Łysik, 
R. Kutera, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).

Pozytywnie zrecenzowane referaty zostały opubli-
kowane w dwóch Zeszytach Naukowych Wydziałowych 
Uniwersytetu Ekonomicznego „Studia Ekonomicz-
ne”: „Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot 
badań ekonomicznych”, pod redakcją C.M. Olszak, 
E. Ziemby (nr 113), „Ekonomia kreatywności. Jakość 
kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społecz-
no-gospodarczego”, pod redakcją A. Lipki, S. Waszcza-
ka (nr 114). Organizatorzy konferencji mają nadzieję, 
że publikacje spotkają się z zainteresowaniem i skło-
nią do refleksji, a przede wszystkim do zintensyfiko-
wania badań, zarówno w obszarze teorii, jak i prakty-
ki, nad ekonomią kreatywności i systemami inteligen-
cji biznesowej.



24 Forum, nr 36, styczeń 2013

WYDARZENIA

Informatyka ekonomiczna
w poszukiwaniu swego miejsca  
w nauce i praktyce
15-17 października 2012 r. w Szczyrku odbyła się X Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Naukowego 
Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej połączona z konsorcjum doktoranckim oraz XXVII Konferencją 
Systemy Wspomagania Organizacji/Creativity Support Systems (SWO/CSS).

W ramach Konferencji Naukowo-Dydaktycznej 
NTIE przeprowadzono cztery dyskusje panelowe 
koncentrujące się na problematyce:

informatyki ekonomicznej jako dyscypliny na- –
ukowej,
miejsca informatyki ekonomicznej w środowi- –
sku akademickim i w praktyce gospodarczej,
dysertatywności w informatyce, –
praktyki w poszukiwaniu badań naukowych. –

Dyskusje panelowe poprzedził wykład prof. 
Jerzego Auksztola z Uniwersytetu Gdańskiego nt. 
„Kierunki rozwoju metod badawczych informaty-
ki ekonomicznej”. Profesor Auksztol na tle zmian 
roli informatyki w życiu społeczno-gospodarczym 
wprowadził do dyskusji nad tożsamością informa-
tyki ekonomicznej, a także wskazał uwarunkowa-
nia oraz kierunki rozwoju badań naukowych w ob-
szarze informatyki ekonomicznej.

W pierwszej dyskusji panelowej, moderowanej 
przez prof. Witolda Abramowicza z Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Poznaniu, udział wzięli prof. 
Andrzej Kobyliński ze SGH w Warszawie, prof. 
Witold Chmielarz i prof. Jerzy Kisielnicki z Uni-
wersytetu Warszawskiego, prof. Jerzy Gołuchow-
ski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 
Dyskusję panelistów podsumował prof. W. Abra-
mowicz potwierdzając wyrażone opinie, że infor-
matyka ekonomiczna jako dyscyplina naukowa 
ma dobrze zdefiniowany przedmiot badań, a me-
tody zapożycza z dyscyplin macierzystych. Nakre-
ślił także w tym kontekście cele działań dla NTIE:

otwartość na środowisko informatyczne (m.in.  –
Polskie Towarzystwo Informatyczne),
prowadzenie dydaktyki dla najbardziej obiecu- –
jącego rynku pracy, gdyż rynek pracy nie ma 
lepszych miejsc pracy niż dla absolwentów kie-
runków informatyki na studiach,
konieczność sformułowania polityki badaw- –
czej,

konieczność nawiązania współpracy, w ramach  –
studiów,
konieczność nawiązywania współpracy mię- –
dzynarodowej,
dysertatywność – zdolność do zdobywania stop- –
ni naukowych,
dbałość o wizerunek stowarzyszenia i jego do- –
bre imię.

Małgorzata Pańkowska

Wyniki Konkursu Prac Dyplomowych NTIE

W grupie prac doktorskich:
1 miejsce: Radosław Hofman z Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu za pracę „Behavioral Product Quality Assessment 
Model On the Software Market”. Promotor: prof. Witold Abra-
mowicz.

2 miejsce: Kornelia Batko z Uniwersytetu Ekonomicznego w Ka-
towicach za pracę „Portale korporacyjne w procesie kreowa-
nia wizerunku organizacji sektora ochrony zdrowia”. Promo-
tor: prof. Celina Olszak.

3 miejsce: Tomasz Bartuś z Uniwersytetu Ekonomicznego w Ka-
towicach za pracę „Systemy informatyczne w gromadzeniu 
i przetwarzaniu wiedzy o klientach na rynku elektronicznym”. 
Promotor: prof. Celina Olszak.

W grupie prac magisterskich:
1 miejsce: Agnieszka Smółka z Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu za pracę „Prognozowanie rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej z wy-
korzystaniem indeksu IDI”. Promotor: prof. UE dr hab. Jadwiga 
Sobieska-Karpińska.

2 miejsce ex aequo:
Paweł Bartela z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach za 

pracę „Wykorzystanie systemów zarządzania treścią do budo-
wy firmowych serwisów internetowych”. Promotor: dr Teresa 
Porębska-Miąc.

Kamil Lewandowski z Uniwersytetu Łódzkiego za pracę „Analiza 
technologii Windows Presentation Foundation pod kątem pro-
jektowania graficznych Interfejsów użytkownika. Zastosowa-
nie do budowy interfejsu aplikacji księgowej”. Promotor: prof. 
Marian Niedźwiedziński.

3 miejsce: Tomasz Gambuś z Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach za pracę „Budowa firmowej witryny interneto-
wej we współpracy z agencją interaktywną”. Promotor: dr Jo-
anna Palonka.
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W drugiej dyskusji panelowej, moderowanej 
przez prof. Jerzego Kisielnickiego z Uniwersyte-
tu Warszawskiego, udział wzięli: prof. Mieczysław 
Owoc, prof. Jerzy Korczak i dr Helena Dudycz 
z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
prof. Zbigniew Szyjewski z Uniwersytetu Szcze-

cińskiego, prof. Małgorzata Pańkowska z Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz prof. 
Witold Chmielarz z Uniwersytetu Warszawskiego. 
Dyskusja została rozpoczęta określeniem tematu 
przewodniego przez moderatora: jaka jest wizja po-
prawy sytuacji informatyki ekonomicznej i NTIE? 
Podsumowując dyskusję, prezes NTIE, prof. J. Go-
łuchowski, dostrzegł kilka istotnych punktów łą-
czących społeczność NTIE, a mianowicie stwier-
dził on, że:

świadomość wspólnoty dojrzewa, ale musi to  –
być proces stopniowy,
są pomysły jak integrować społeczność i jak bu- –
dować jej tożsamość,
jest zainteresowanie praktyki możliwością  –
uczestniczenia we wspólnych projektach,
program naukowy oparty na mapie wiedzy po- –
każe w szczegółach co nas łączy i pozwoli sfor-

mułować programy badawcze kierowane do 
NCN i NCBR,
nie ma jednego zawodu dla informatyki ekono- –
micznej – jest ich kilka i to wskazuje na specy-
fikę i złożoność informatyki ekonomicznej,
do ważnych inicjatyw należy zaliczyć podręcz- –
niki i kształcenie na odległość.

Obrady trzeciego panelu rozpoczęły się od dys-
kusji na temat „Dysertatywność w informatyce – 
porównania międzynarodowe”. Dyskusję poprze-
dziły dwie prezentacje: prof. Joanny Paliszkiewicz 
z SGGW w Warszawie nt. przygotowania i obro-
ny pracy doktorskiej w Finlandii oraz dr inż. Ja-
niny Banasikowskiej nt. dysertatywności w Rosji 
na przykładzie Uniwersytetu Łomonosowa w Mo-
skwie. W ostatnim panelu Konferencji NTIE re-
prezentanci dwóch firm informatycznych przed-
stawili prace badawcze realizowane przez ich fir-
my i wskazali na badania naukowe jakimi zainte-
resowane są ich firmy. ESA Projekt – firma infor-
matyczna z grupy Comarch – reprezentowana była 
przez Macieja Kotoka, który przedstawił następu-
jące projekty badawcze realizowane w firmie:

system Carber: system rozpoznawania tablic  –
rejestracyjnych,
system Repos: system raportowo-analityczny  –
klasy BI,
system IRIS: Zintegrowany System Zarządza- –
nia Informacjami Drogowo-Meteorologiczny-
mi,
system SAMURAI: system inteligentnego mo- –
nitorowania do patrolowania krytycznej infra-
struktury wykrywania niebezpiecznych zacho-
wań,
system AirSilesia: system monitoringu jakości  –
powietrza na pograniczu polsko-czeskim.

BPSC – 20-letnia firma informatyczna zapo-
trzebowanie na badania naukowe przedstawiła na 
tle swego najnowszego produktu informatycznego 
systemu Impuls Evo, którego centralną część sta-
nowi system Impuls 5.0. Prezes BPSC, Franciszek 
Szweda, przedstawił także wizję rozwoju klastra 
zorganizowanego przez BPSC dla współpracy re-

W grupie prac licencjackich:
1 miejsce: Małgorzata Hyż z Uniwersytetu Ekonomicznego w Po-

znaniu za pracę pt. „Jak firmy wykorzystują portale społeczno-
ściowe do promocji swoich produktów”. Promotor: dr Krzysz-
tof Węcel.

2 miejsce: Katarzyna Gajda z Uniwersytetu Ekonomicznego w Pozna-
niu za pracę pt. „Analiza ekonomiczno-techniczna rynku po-
życzek społecznościowych w Polsce na tle rynku światowe-
go”. Promotor: dr Tomasz Kaczmarek.

3 miejsce: Dominik Cygalski z Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu za pracę „Zastosowanie abstrakcji dla interfejsu 
użytkownika na urządzeniach mobilnych”. Promotor: dr Tomasz 
Kaczmarek.
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gionalnej, przedsiębiorstw, jednostek publicznych 
i wyższych uczelni. W klastrze oprócz Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Katowicach uczestniczy 
także GWSH i Uniwersytet Śląski. Podkreślił, że 
BPSC stara się współpracować z jednostkami ba-
dawczymi, by zapewnić przepływ fachowców i in-
formacji. Współpraca powinna się rozszerzać na 
całą Polskę.

   
Zagadnienia teoretyczne informatyki ekonomicz-

nej podjęto w czasie obrad konferencji SWO/CSS. 
Obrady toczyły się w dwóch sekcjach tematycz-
nych:

Systemy Wspomagania Organizacji, –
Creativity Support Systems. –
W sekcji Systemy Wspomagania Organizacji ze 

szczególnym zainteresowaniem wysłuchano refe-
ratów:

prof. Andrzeja Bytniewskiego z Uniwersytetu  –
Ekonomicznego we Wrocławiu pt. „Technologie 
sieciowe i ich wpływ na reengineering proce-
sów biznesowych i systemów informatycznych 
zarządzania”,
dr Heleny Dudycz z Uniwersytetu Ekonomiczne- –
go we Wrocławiu pt. „Wizualizacja w semantycz-
nym wyszukiwaniu informacji ekonomicznej”,
dr. Dariusza Puta z zespołem z Uniwersyte- –
tu Ekonomicznego w Krakowie pt. „ITSM dla 
MŚP: Projekt Innovation Training IT Central 
Europe”,
dr Anny Pamuły z Uniwersytetu Łódzkiego pt.  –
„Funkcjonalność rozwiązań ICT dla sterowa-
nia popytem na energię odbiorców indywidu-
alnych”.
W sekcji Creativity Support Systems za najcie-

kawsze uznano wystąpienia:
dr hab. Doroty Jelonek z Politechniki Często- –
chowskiej pt. „The choosen determinants of 
customers co-created innovations”,
dr. Piotra Betleja z Wyższej Szkoły Informaty- –
ki i Zarządzania w Rzeszowie pt. „From tradi-
tional to electronic education – research on le-
arning effectiveness”.
Wszystkie wygłoszone referaty dostępne są 

w publikacjach naukowych wydanych przez Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Kato-
wicach tj. monografii pt. „Systemy Wspomagania 
Organizacji, SWO 2012” pod red. T. Porębskiej- 
-Miąc i H. Sroki oraz zeszytach naukowych pt. „Creati-
vity Support Systems, Methods and Applications” 
pod red. H. Sroki, S. Stanka i M. Pańkowskiej.

Konferencję poprzedziło Konsorcjum Dokto-
ranckie, na które tym razem przyjechali dokto-
ranci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządza-
nia w Rzeszowie. W pierwszej części konsorcjum, 
zorganizowanego przez dr Agatę Filipowską z UE 
w Poznaniu i kierowanej po raz pierwszy przez 
tzw. promotorów pomocniczych, kilku doktoran-
tów zaprezentowało koncepcje swoich prac doktor-
skich. Uczestnicy w atmosferze rzetelnej dysku-
sji naukowej podzielili się swymi wątpliwościami 
i doświadczeniem dostarczając doktorantom wie-

lu cennych wskazówek, jak udoskonalić koncep-
cję pracy. Doktoranci sformułowali także pytania 
do profesorów. W drugiej części konsorcjum udział 
w dyskusjach wzięli profesorowie informatyki eko-
nomicznej z uniwersytetów: gdańskiego, szczeciń-
skiego i warszawskiego oraz SGH w Warszawie, 
a także z uniwersytetów ekonomicznych w Po-
znaniu, Wrocławiu i Katowicach oraz z Politech-
niki Częstochowskiej. Doktorantów interesowały 
przede wszystkim sprawy proceduralne wynikają-
ce z rozwiązań wprowadzonych przez nowelizację 
ustawy, m.in.:

jak powinna wyglądać praca doktorska w świe- –
tle nowej ustawy, jak powinien być przygoto-
wany tzw. doktorat z publikacji,
jaką liczbą/jakością publikacji powinien się  –
legitymować doktorant zamykający przewód 
doktorski, czy istotne jest posiadanie publika-
cji samodzielnych.
Profesorowie podzielili się także swoją wiedzą 

i doświadczeniami w zakresie prowadzenia prac 
doktorskich, dyskutując – także między sobą – nad 
takimi zagadnieniami, jak:

czy istnieje uznana metodyka prowadzenia  –
prac badawczych w dziedzinie informatyki eko-
nomicznej,
jaką długość powinna mieć modelowa praca  –
doktorska (czy istnieją jakieś zalecenia w tym 
zakresie),
czy istnieją kryteria doboru literatury, jak za- –
pewnić kompletność analizy literaturowej, skąd 
czerpać wiedzę na temat prac prowadzonych 
przez naukowców z Polski,
jak w pracy odwołać się do angielskojęzycznej  –
terminologii, czy należy tłumaczyć pojęcia, czy 
może pozostawiać je w oryginalnym brzmieniu 
(dla pojęć niemających odpowiedników w języ-
ku polskim),
na co w szczególności należy zwrócić uwa- –
gę przygotowując pracę doktorską, aby zostać 
laureatem konkursu NTIE na Najlepsze Prace 
Doktorskie.

W trakcie Konferencji odbyła się uroczystość 
wręczenia nagród ogólnopolskiego Konkursu Prac 
Dyplomowych NTIE. Sponsorem nagród było Wy-
dawnictwo Naukowe PWN z Warszawy.
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Pożegnanie 
dr. Piotra Rojka

2 grudnia 2012 roku w Katowicach zmarł dr Piotr Rojek, wieloletni pracownik Katedry Rachunkowości na-
szego Uniwersytetu. Urodzony w 1945 r. w Rybniku, od 1969 r. – po uzyskaniu tytułu magistra – związał się 
zawodowo z Akademią Ekonomiczną w Katowicach. Pracował kolejno na stanowiskach asystenta stażysty, asy-
stenta, starszego asystenta oraz adiunkta i starszego wykładowcy. Prowadził także Kancelarię Porad Finanso-
wo-Księgowych dr Piotr Rojek, gdzie znajdowali swoje miejsce praktyk studenckich i miejsce pracy liczni studen-
ci i absolwenci naszej Uczelni.

Jak można było przeczytać w nekrologu opublikowanym przez koleżanki i kolegów z Katedry Rachunkowo-
ści, był „zawsze otwarty, chętny do pomocy potrzebującym. Zmarł dobry człowiek, przyjaciel, kolega”. Był preze-
sem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, prezesem Oddziału Katowickiego Stowarzyszenia Księgowych w Pol-
sce oraz biegłym sądowym z zakresu rachunkowości i wyceny przedsiębiorstw.

7 grudnia 2012 roku, podczas uroczystości pogrzebowej w murach Katedry Chrystusa Króla w Katowicach, 
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. Leszek Żabiński, wspominał Zmarłego jako wybitnego 
nauczyciela akademickiego, cenionego naukowca, wielce zasłużonego działacza społecznego i gospodarczego, zna-
nego popularyzatora w dziedzinie rachunkowości w Polsce i w regionie, a przede wszystkim jako dobrego i prawe-
go człowieka – cenionego, szanowanego i lubianego przez studentów, współpracowników, przełożonych. Jak pod-
kreślił rektor, „Wyrażając wielki smutek i żal z powodu Twojego odejścia Drogi Doktorze Piotrze, teraz, w okre-
sie adwentu, a więc w czasie oczekiwania na przyjście Dobrej Nowiny, pragnę w imieniu społeczności akademic-
kiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zapewnić, iż pozostaniesz we wdzięcznej pamięci całej naszej 
społeczności, nie tylko ze względu na Twoje zasługi zawodowe, lecz także i przede wszystkim za swoją prawość, 
uczciwość i spolegliwość w relacjach z ludźmi, a więc za wartości w Twoim życiu praktykowane, które nie mają 
miary, których nie można i nie sposób przecenić. Non omnis morieris Carisime Petre”.

MB

Rektorzy Seniorzy
odznaczeni w Brnie

Uchwałą Senatu Uniwersytetu Technicznego 
w Brnie prof. Jan Wojtyła został wyróżniony Zło-
tym Medalem za rozwijanie akademickiej współ-
pracy międzynarodowej – naukowej i dydaktycznej. 
Wręczenie Medalu odbyło się 14 listopada 2012 r. 
na uroczystym posiedzeniu senatu i rad wydziałów 
uczelni nadającej odznaczenie. Profesor Jan Woj-
tyła jest pierwszym Polakiem, któremu przyznano 
Złoty Medal tej jednej z najstarszych uczelni uni-
wersyteckich w Republice Czeskiej.

Z kolei kilka tygodni wcześniej – we wrześniu 
2012 r. – Medalem Pamiątkowym Wydziału Biz-
nesu i Zarządzania Uniwersytetu Technicznego 
w Brnie, wybitym z okazji jego 20-lecia – został uho-
norowany prof. Jan Pyka. Odznaczenie to nadano 
w uznaniu jego zasług na polu współpracy między-
narodowej.

MB
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25 października 2012 r., z rąk Ambasadora Francji 
w Polsce Pana Pierre’a Buhlera, dr Marek Pliszkiewicz 
– dyrektor Centrum Badań i Studiów Europejskich na-
szej uczelni otrzymał wysokie francuskie odznaczenie, 
insygnia Oficera Narodowego Orderu Zasługi. Nadano 
je w uznaniu działania w celu zbliżenia kultur praw-
nych Francji i Polski i zaangażowania na rzecz używa-
nia języka francuskiego w organizacjach międzynaro-
dowych. Narodowy Order Zasługi został ustanowiony 
przez generała Charlesa de Gaulle’a w 1963 r. To fran-
cuskie odznaczenie państwowe jest przyznawane w uzna-
niu zasług osobistościom, które wniosły szczególny 
wkład w oddziaływanie Francji oraz szerzenie warto-
ści uniwersalnych, których Francja broni i które pro-
paguje.

O tym odznaczeniu – i nie tylko – rozmawiał Marcin Baron:

Panie Dyrektorze, jak zaczęła się Pańska 
„przygoda z Francją”? Jak się rozwijała?

Jest takie mądre powiedzenie: „nie mów o sobie, 
pochlebcy są nie do zniesienia”. Nie jest to łatwe, 
zwłaszcza gdy otrzymuje się odznaczenie. Jest to jed-
nak możliwe. Wolę mówić o wspaniałych ludziach, 
których spotkałem, z którymi współpracowałem 
i dzięki którym udało mi się osiągnąć to, że zostałem 
odznaczony.

Moje zafascynowanie Francją: językiem, kultu-
rą, w tym piosenką, zaczęło się już w szkole, na stu-
diach i w czasie studiów doktoranckich. Nauka fran-
cuskiego w liceum, lektorat na Uniwersytecie, na-

uka w Studium Języków Obcych PAN i Instytucie 
Francuskim umożliwiły ukończenie letnich szkół ję-
zyka francuskiego we Francji. Znajomość języka 
francuskiego wpłynęła na moje zainteresowania za-
wodowe. Prof. W. Szubert powtarzał, że badania na-
ukowe w dziedzinie prawa nie mogą ograniczać się 
do prawa aktualnie obowiązującego. Konieczne jest 
ponadto ujęcie historyczne i porównawcze. Zająłem 
się prawem porównawczym, międzynarodowym i eu-
ropejskim. W 1972 roku obroniłem pracę dyplomową 
na Międzynarodowym Wydziale Prawa Porównaw-
czego Uniwersytetu w Strasburgu. Potem zostałem 
członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Francuskiej 
Kultury Prawniczej imienia Henri Capitant i Pol-
skiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Pra-
wa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, którego 
obecnie jestem członkiem Komitetu Wykonawczego. 
W 1991 roku zostałem członkiem Stowarzyszenia 
Intelektualistów Chrześcijańskich Confrontations, 
którego Przewodniczącym był prof. Renaud Sain-
saulieu. Na jego prośbę zaprosiłem do współpracy 
z Confrontations m.in. Tadeusza Mazowieckiego, 
Bronisława Geremka i Andrzeja Wielowieyskiego. 
Pierwsze programy europejskie nasza Uczelnia re-
alizowała właśnie z tym Stowarzyszeniem (Program 
PHARE 92/102/E, Demokracja w Europie. Obser-
watorium przemian demokratycznych w Europie, 
Demokracja i rozwój; dwie edycje programu W po-
szukiwaniu wspólnej bazy kulturowej dla zbudowa-
nia Europy).

Bardzo ważna była i jest dla mnie działalność dy-
daktyczna prowadzona w języku francuskim we 
Francji, Belgii i Szwajcarii. Byłem wielokrotnie tzw. 
professeur associé i professeur visité na Uniwersyte-

Przygoda z Francją:  
Narodowy Order Zasługi  
dla dr. Marka Pliszkiewicza

Ambasador Francji w Polsce P. Buhler i M. Pliszkiewicz

T. Mazowiecki, M. Pliszkiewicz z żoną Krystyną i wnuczką Joanną
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tach we Francji: Paris X-Nanterre 
(3 lata), Paris II Panthéon-Assas 
(7 lat), Paris I – Sorbonne, Bor-
deaux II, Lyon III i Montesquieu 
Bordeaux IV (kilkunastokrotnie), 
Nantes, Amiens, Institut Catho-
lique de Paris, Katholieke Uni-
versiteit Leuven i Université de 
Genève. Pod moim kierunkiem 
napisano i obroniono ponad 130 
prac dyplomowych. Obecnie corocz-
nie prowadzę we Francji wykłady 
w ramach Programu Erasmus.

Czego uczyliśmy się od Fran-
cuzów w okresie transforma-
cji systemowej, a czego wciąż 
się uczymy?

Bardzo intensywnie uczestni-
czyłem w przemianach ustrojo-
wych w Polsce po 1989 roku. 
Współpracowałem z Ministerstwem Pracy i Polityki 
Społecznej jako członek Komisji ds. Reformy Prawa 
Pracy i jako doradca ministra. Polska była zobowią-
zana do przybliżenia swojego prawa do prawa euro-
pejskiego. Francja jako jeden z najważniejszych 
członków Wspólnot Europejskich była dla nas wzo-
rem. Środowiska naukowe we Francji bardzo chęt-
nie nam pomagały. W latach 1990 i 1991 odbyłem 
staż szkoleniowy w dziedzinie restrukturyzacji 
przedsiębiorstw i zarządzania zasobami ludzkimi 
we Francji, zorganizowany przez Stowarzyszenie 
„Développement et Emploi”, Institut d’Etudes Poli-
tiques de Paris i CNRS-LSCI. Uczestniczyłem w wie-
lu kongresach i konferencjach międzynarodowych, 
związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej. 
Moja wiedza jako specjalisty prawa europejskigo, 
francuskiego i porównawczego oraz moje kontakty 
z Francją i organizacjami międzynarodowymi były 
bardzo przydatne przez cały okres integracji Polski 
z Unią Europejską. Byłem doradcą delegatów Rzą-
du RP w Międzynarodowej Organizacji Pracy w Ge-
newie i ekspertem Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego w Brukseli. Sekretarzem Ge-
neralnym tego Komitetu był Pan Patrick Ventu-
rini.

Jednocześnie był Pan wielkim orędownikiem 
nadania tytułu doktora honoris causa  
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
panu Jacquesowi Delorsowi oraz osobą  
odpowiedzialną za prowadzenie kontaktów 
Uczelni w tej sprawie. Czy w postaci J. Delorsa 
łączy się Pańskie zamiłowanie zarówno  
do Francji, jak i idei Unii Europejskiej?

Jestem pełen uznania dla tego wybitnego czło-
wieka. Gdy pan Rektor, prof. Jan Pyka w 2010 roku 
poprosił o zaproponowanie osobistości powszechnie 
znanej i szanowanej w Europie, która mogłaby zo-
stać doktorem honoris causa naszego Uniwersytetu 
z okazji 75 rocznicy istnienia, bez wahania zgłosiłem 

kandydaturę Pana Jacquesa De-
lorsa, francuskiego ekonomisty 
i polityka, w latach 1985-1995 
przewodniczącego Komisji Euro-
pejskiej. Propozycja została zaak-
ceptowana przez władze uczelni.

Pan J. Delors jest wybitną oso-
bistością. Jego wkład w rozwój 
Unii Europejskiej jest ogromny. 
Jest on też wielkim przyjacielem 
Polski i bardzo nam pomagał 
w okresie stowarzyszenia Polski 
z UE. Miałem okazję uczestniczyć 
w kilku konferencjach z jego udzia-
łem, m.in. w Komitecie Ekono-
micznym i Społecznym Unii Euro-
pejskiej oraz w Radzie Ekonomicz-
nej i Społecznej Francji.

Wielomiesięczne rozmowy, któ-
re prowadziłem z upoważnienia 
władz naszego Uniwersytetu z pa-
nem Jean-Pierrem Bobichonem, 

doradcą pana J. Delorsa, zakończyły się powodze-
niem. J. Delors wyraził zgodę. Po pierwsze – udało 
mi się do niego dotrzeć z pomocą moich przyjaciół we 
Francji. Po drugie – sprawy Unii Europejskiej są 
ciągle niezwykle ważne dla naszego doktora honoris 
causa. W 1996 roku utworzył on w Paryżu Stowarzy-
szenie Notre-Europe, które wciąż jest bardzo aktyw-
ne. Istotnym dla J. Delorsa argumentem był fakt, że 
rozmowy w sprawie doktoratu honoris causa prowa-

dzi z nim dyrektor Centrum Badań i Studiów Euro-
pejskich, działającego w Uniwersytecie Ekonomicz-
nym w Katowicach. Pytał o działalność Centrum, 
prosił o przysłanie publikacji na temat Unii Euro-
pejskiej, przysłał swoje „Memoires” z dedykacją dla 
dyrektora Centrum, wpisał się do Księgi Gości 
i Przyjaciół Centrum. Ma pan rację, w postaci J. De-
lorsa łączy się moje zainteresowanie zarówno Fran-
cją, jak i ideami Unii Europejskiej i ich realizacją.

A. Wielowieyski (były Wicemarszałek Senatu)  
i M. Pliszkiewicz

Prof. E. Łętowska – pierwszy Rzecznik Praw  
Obywatelskich w Polsce
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Koncert Galowy obchodów Jubi-
leuszu odbył się 16 listopada 2012 r. 
w Teatrze Śląskim im. St. Wyspiań-
skiego w Katowicach. To wyjątkowe 
miejsce dla mieszkańców tej ziemi – 
serce województwa śląskiego, miało 
symbolizować jak bliska jest zespoło-
wi śląska tradycja i kultura. Tym 
bardziej, iż Silesianie w swoim reper-
tuarze prezentują przede wszystkim 
śląskie tańce i melodie. W piątkowy, 
listopadowy wieczór w Teatrze Wy-
spiańskiego zespół zaprezentował 
swój program popisowy. Koncert 
otworzył polonez Ogińskiego z mazu-
rem z okresu Księstwa Warszawskie-
go. Zwiewne, długie suknie tancerek 
oraz mundury ułańskie tancerzy 
wprawiły widownię w klimat dawnej 
epoki. Jednak był to dopiero początek 
atrakcji. W czasie koncertu galowe-
go zespół zaprezentował najbardziej 
znane tańce i piosenki z regionu Ślą-
ska. Widzowie oglądać mogli suitę 
tańców śląskich, w których panie wy-
stąpiły w bogato zdobionych śląskich 
sukniach z koronami na głowie, zaś 
panowie w tradycyjnych mundurach 
górniczych. Nie zabrakło także grozi-
ka i trojaka z charakterystycznym 
młynem raciborskim. Jednakże ślą-
ski region to nie tylko Katowice. Si-
lesianie wiernie odegrali również 
zabawy i tańce górali z Beskidu 

Śląskiego, suitę tańców pszczyńskich 
oraz tańce z regionu Śląska Cieszyń-
skiego. Nie zabrakło także tańców 
narodowych i regionalnych. Artyści 
zaprezentowali kujawiaka z oberkiem 
oraz krakowiaka, oddając wiernie 
charakter tańców narodowych. Z ko-
lei wśród tańców regionalnych znala-
zła się suita tańców z regionu rze-
szowskiego, lubelskiego i ziemi opo-
czyńskiej. Silesianie zafundowali wi-
downi ponad dwie godziny emocji 
i wrażeń. Oklaskom i gratulacjom 
nie było końca. Zaproszeni goście, 
przyjaciele i współpracownicy zespo-
łu złożyli na ręce kierownictwa ze-
społu słowa gratulacji i życzenia dal-
szych sukcesów oraz kolejnego tak 
znamienitego jubileuszu. Chętnych 
obejrzeć specjalny jubileuszowy kon-
cert zespołu było tak wielu, iż artyści 
wystąpili również w Chorzowskim 
Centrum Kultury na tzw. Jubileuszu 
Bis.

Koncerty uświetniły również wy-
stępy wokalne członków Zespołu. 
W 2012 roku Zespół nagrał bowiem 
płytę z melodiami i piosenkami ślą-
skimi „Silesianie hu-cha”. Pretek-
stem do powstania tego wydawnic-
twa stał się właśnie jubileusz istnie-
nia zespołu. Na płycie zaprezentowa-
no pieśni ziemi śląskiej, zarówno te, 

które towarzyszą zespoło-
wi od początku jego istnie-
nia, jak i z biegiem lat 
wchodzące do repertuaru, 
a także utwory zupełnie 
premierowe. Zostały one 
wybrane z kolekcji zbiorów 
wybitnego etnomuzykolo-
ga, badacza i znawcy kul-
tury śląskiej – profesora 
Adolfa Dygacza oraz nieży-
jącego już, wywodzącego się 
z rodziny pielęgnującej ślą-
skie tradycje, folklorysty – 
amatora, animatora my-
słowickiego życia kultural-
nego – Erwina Włoska. Po-
czesne miejsce znajdują na 
płycie pieśni związane z ob-

rzędem zaślubin i weselem, obecnie 
praktycznie niewystępujące, zastą-
pione innym repertuarem i zwyczaja-
mi. Ich uzupełnieniem są pełne hu-
moru, ale także ludowej refleksji 
i mądrości, pieśni zalotne, żartobliwe 
i przekorne oraz pieśni górnicze, 
wśród których jest również i ta („Sta-
re baby powiedziały”), która przywę-
drowała do nas wraz z napływową 
ludnością. Obecni muzycy i wokaliści 
zespołu sięgają więc do tradycji ślą-
skich piosenek i przyśpiewek. Bawią 
się melodią oraz śląską gwarą.

Cykl wydarzeń jubileuszowych 
zamknął III Konkurs Tańca Śląskie-
go „Trojak 2012”, który odbył się na 
terenie Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach 8 grudnia 2012 r. 
Jest to nowatorska inicjatywa Zespo-
łu, której celem jest upowszechnia-
nia dziedzictwa kulturowego regionu 
Śląska. „Trojak” jest konkursem tań-
ców śląskich w formie towarzyskiej, 
w którym uczestniczą dzieci, mło-
dzież, studenci oraz dorośli z regionu 
województwa śląskiego. W trzeciej 
już edycji konkursu tancerze wystar-
towali w czterech kategoriach w pa-
rach oraz w czterech kategoriach 
w trójkach tanecznych. W tym roku 
po raz pierwszy w konkursie uczest-
niczyli także nasi studenci z Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. Rozpiętość 
wiekowa tancerzy była więc znaczna. 
Idea i cel jeden: upowszechnianie 
tańców śląskich. W konkursie wzięło 
udział ponad 160 uczestników. Każ-
dego roku ta liczba zwiększa się. Co-
raz więcej jest osób zainteresowa-
nych tym pionierskim wydarzeniem. 
Członkowie Zespołu – wolontariusze, 
dołożyli wszelkich starań, aby kon-
kurs oddał klimat i charakter zna-
nych w Polsce i na świecie turniejów 
tańca towarzyskiego.

W obchodach jubileuszu 35-lecia 
Zespołu łącznie wzięło udział około 
1500 osób. Zespół dziękuje władzom 
Uniwersytetu Ekonomicznego za pa-
tronat honorowy nad jubileuszem 
i aktywne uczestnictwo w wydarze-
niach. Jednocześnie obiecujemy, iż 
będziemy wiernie reprezentować na-
szą Alma Mater oraz województwo 
śląskie na festiwalach i spotkaniach 
folklorystycznych zarówno w kraju, 
jak i za granicą. Jubileusz 35-lecia to 
dla zespołu czas podsumowań i re-
fleksji. To także czas wzmożonej pra-
cy na rzecz zespołu, licznych prób 
oraz hektolitrów potu wylanego pod-
czas przygotowań. Jednakże dotych-
czasowy, bogaty dorobek, sukcesy, 
koncerty i wyjazdy mobilizują tance-
rzy do dalszego rozwoju.

Aleksandra Szunke

Sto lat dla Silesian
Jubileusz 35-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Silesianie” Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach dobiega końca. Obchody roku Jubileuszowego zbiegły się 
z 75-leciem Uniwersytetu Ekonomicznego. Silesianie zaprezentowali Ślązakom 
jak upowszechniać nasz wspólny – śląski dorobek kulturalny i folklorystyczny.
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Autorski program zajęć  
wychowania fizycznego dla studentów  
z orzeczoną niepełnosprawnością

Danuta Palica, Gabriela Karkoszka, Teresa Bzikot

Założenia programowe

Początek XXI wieku przyniósł zjawisko bezprece-
densowego wzrostu aspiracji edukacyjnych młodych Po-
laków. Jeszcze kilka lat temu tylko 50% uczniów z każ-
dego rocznika podejmowało naukę w szkołach umożli-
wiających zdawanie matury. W 2009 roku ponad 80% 
absolwentów gimnazjów wybrało takie szkoły, 80% pro-
cent z nich z powodzeniem zdaje maturę i w większości 
podejmuje studia. W efekcie, co drugi Polak w wieku 
19-24 lata studiuje. Liczba studentów w Polsce wzro-
sła pięciokrotnie w ciągu zaledwie kilku lat (Marciniak 
2008). Z powodów czysto statystycznych wśród nich jest 
coraz większy odsetek studentów z orzeczoną niepełno-
sprawnością.

Prezentowany program skierowany jest do studen-
tów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach posia-
dających orzeczenie o niepełnosprawności lub na pod-
stawie decyzji lekarza stale lub czasowo zwolnionych 
z zajęć wychowania fizycznego. Bardzo często ta grupa 
studentów rezygnowała z uczestnictwa w zajęciach spor-
towych na Uczelni, ponieważ wymagała indywidualne-
go traktowana, co nie było możliwe podczas obligatoryj-
nych zajęć z wychowania fizycznego, odbywających się 
w 25-osobowych grupach. Studentom z zaburzeniami 
zdrowotnymi zaproponowano cztery formy rekreacyjnej 
aktywności ruchowej oraz treningi w sekcji pływackiej.

Głównym założeniem jest stworzenie studentom 
niepełnosprawnym warunków do uczestnictwa w sze-
roko pojętej kulturze fizycznej, poprawa poziomu zdol-
ności motorycznych, nabycie nowych umiejętności 
ruchowych oraz poznanie utylitarnych, prozdrowot-
nych i kulturowych aspektów wychowania fizycznego. 
Umożliwienie młodzieży z ograniczeniami zdrowotny-
mi i ruchowymi pełnego uczestnictwa w życiu sporto-
wym uczelni przyczyni się również do integracji ze śro-
dowiskiem rówieśniczym, a młodzież pełnosprawna bę-
dzie miała możliwość obcowania i akceptacji osoby nie-
pełnosprawnej w swoim otoczeniu. W czasie pierwszego 
roku studiów zajęcia mają charakter obligatoryjny, na-
tomiast podczas dalszej nauki powinny przyjąć formę 
fakultatywną.

Cele dydaktyczno-wychowawcze

Korygowanie i kompensowanie zaburzeń zdrowot-1. 
nych i wad postawy.

Stymulowanie rozwoju psychofizycznego.2. 
Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne 3. 
zdrowie i sprawność fizyczną. Kształtowanie nawy-
ków prozdrowotnych.
Nabywanie umiejętności konstruktywnych sposo-4. 
bów radzenia sobie ze stresem związanym z niedo-
maganiami zdrowotnymi.
Osiąganie i podtrzymanie poziomu sprawności 5. 
motorycznej na miarę możliwości. Kształtowanie 
sprawności technicznej i taktycznej w wybranych 
dyscyplinach rekreacyjnych.
Wzmacnianie wiary we własne siły i kształtowanie 6. 
pozytywnej samooceny. Kontrola postępów indywi-
dualnej sprawności fizycznej.
Kształtowanie pozytywnych relacji interpersonal-7. 
nych, zdrowej i wolnej od nałogów osobowości, roz-
wijanie siły woli, cierpliwości, dokładności, syste-
matyczności i wytrwałości w dążeniu do celu.

Sposób realizacji programu

Tygodniowy wymiar godzin wychowania fizycznego 
wynosi 2 godziny. Studenci są dzieleni na grupy dys-
panseryjne w zależności od rodzaju schorzenia:

Wady wzroku.1. 
Choroby układu krążenia i oddychania.2. 
Wady postawy ciała.3. 
Schorzenia neurologiczne.4. 
Schorzenia i urazy narządu ruchu.5. 
Osoby o obniżonej sprawności fizycznej.6. 
W ramach zajęć realizowane będą treści nauczania 

z zakresu:
gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, –
pływania, –
ćwiczenia hatha jogi, –
ćwiczeń siłowych. –

Baza dydaktyczna i materialna  
do realizacji programu

Zajęcia są realizowane przez wykładowców, in-
struktorów i trenerów pracujących w Studium Wycho-
wania Fizycznego i Sportu UE w Katowicach. Oparte 
są na bazie materialnej Uniwersytetu Ekonomicznego. 
Dokonano zakupu sprzętu korekcyjnego oraz doposa-
żono w sprzęt sportowy. Do ćwiczeń wykorzystana jest 
sala gimnastyczna, siłownia, basen oraz tereny rekre-
acyjne wokół uczelni. Organizowane są również wyjaz-
dy weekendowe rehabilitacyjno-sprawniające do ośrod-
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ka sportu niepełnosprawnych „Start” w Wiśle oraz ty-
godniowe, tematyczne obozy, letnie i zimowe.

Ewaluacja programu

Po każdym semestrze zajęć dokonywana jest ocena 
skuteczności działań na podstawie ankiety prowadzo-
nej wśród studentów biorących udział w ćwiczeniach 
oraz informacji i spostrzeżeń uzyskiwanych na bieżą-
co od instruktorów prowadzących zajęcia. Poziom opa-
nowania założonych osiągnięć jest mierzony modyfiko-
wanymi testami sprawności fizycznej. Informacje o wa-
runkach finansowych realizowanego programu jest 
uzyskiwane od Kwestora Uczelni. Na tej podstawie są 
wyciągane wnioski, a program ulega modyfikacji.

Weekendowe wyjazdy  
rekreacyjno-usprawniające

Trzy razy w roku akademickim Studium Wychowa-
nia Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach we współpracy z Pełnomocnikiem Rekto-
ra ds. studentów niepełnosprawnych organizuje week-
endowe wyjazdy rekreacyjno-usprawniające. Imprezy 
te finansowane są z dotacji celowej Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Ustawa Prawo o Szkolnictwie 
Wyższym z dnia 27 lipca 2005, artykuł 94, punkt 1, 
podpunkt 11 przyznawała środki w ramach dotacji ce-
lowej na zadania związane z kształceniem i rehabilita-
cją leczniczą studentów niepełnosprawnych. Po wejściu 
w życie, 18 marca 2011 roku, ustawy o zmianie usta-
wy, podpunkt 11 otrzymał brzmienie: zadania zwią-
zane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym 
osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału 
w procesie kształcenia. W związku z tym, że wiele orga-
nizacji i środowisk studenckich organizuje wyjazdy dla 
studentów, postanowiliśmy w ramach wyrównywania 
szans organizować wyjazdy skierowane i dostosowane 
do potrzeb i oczekiwań studentów z orzeczoną niepełno-
sprawnością, którzy nie mogą lub obawiają się uczest-
niczyć w projektach nieuwzględniających ich specyficz-
nych potrzeb. W wyjazdach tych biorą udział w większo-
ści studenci pierwszego roku. Celem jest pokazanie kul-
tury fizycznej jako wartości oraz przedstawienie oferty 
SWFiS, a także rehabilitacja społeczna poprzez zinte-
growanie środowiska, a zarazem otwarcie go na różne, 
nowe możliwości. Wyjazdy weekendowe rehabilitacyj-
no-usprawniające organizowane są do ośrodka sportu 
niepełnosprawnych „Start” w Wiśle, gdzie nasi studen-
ci mają możliwość spotkania się z wieloma znanymi po-
staciami polskiego sportu, także paraolimpijczykami.

Letni i zimowy obóz rekreacyjno-usprawniający

Tygodniowe obozy letnie i zimowe są kontynuacją 
wyjazdów weekendowych. Program ustalany jest doce-
lowo dla chętnych studentów, dostosowany do ich po-
trzeb psychomotorycznych. Z roku na rok studenci po-
dejmują coraz ambitniejsze wyzwania (Nordic Walking, 
hatha joga, pływanie, narciarstwo, windsurfing).

Sekcja pływacka dla studentów z orzeczoną  
niepełnosprawnością

Na świecie jak się szacuje jest ponad pół miliar-
da osób niepełnosprawnych, w Europie 50 milionów, 
a w Polsce liczba ta wynosi około 5 milionów. Przyczy-
ny i charakter niepełnosprawności bywają różne, lecz 
wszystkie osoby nią dotknięte łączy konieczność wy-
konywania ćwiczeń fizycznych, które mają na celu po-
prawę ogólnego stanu zdrowia, przeciwdziałanie pogłę-
bianiu się dysfunkcji i powstawaniu nieprawidłowych 
mechanizmów kompensacyjnych, korektę istniejących 
deformacji oraz wytworzenie prawidłowych wzorców 
kompensacji. Granice pomiędzy rehabilitacją, rekreacją 
i sportem osób niepełnosprawnych wzajemnie się prze-
nikają. W efekcie sport dostępny do niedawna tylko dla 
nielicznych niepełnosprawnych staje się zjawiskiem po-
wszechnie dostępnym, także w wymiarze akademickim.

UE w Katowicach prowadzi sekcję pływacką dla 
studentów z orzeczoną niepełnosprawnością. Zawodni-
cy trenują kilka razy w tygodniu, dodatkowo podejmują 
trening ogólnorozwojowy i siłowy. Studenci UE w Kato-
wicach od trzech lat biorą udział w Mistrzostwach Pol-
ski organizowanych przez Uniwersytet im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Zawodnicy startują w pięciu ka-
tegoriach: grupa rehabilitacyjna (GR), niepełnospraw-
ność ruchowa (R1, R-2 i R-3), głusi i niedosłyszący (L), 
niewidomi i niedowidzący (O) oraz inne schorzenia (I). 
W wyżej wymienionych kategoriach rozgrywa się na-
stępujące konkurencje: 25 m stylem dowolnym (tylko 
dla kategorii R1 i R2), 50 m stylem grzbietowym, 50 m 
stylem klasycznym, 50 m stylem dowolnym, 50 m sty-
lem motylkowym open (bez podziału na kategorię nie-
pełnosprawności), 100 m open oraz sztafetę 4x50 m sty-
lem dowolnym. Z roku na rok przybywa zawodników, 
którzy podejmują trud treningu sportowego, godnie re-
prezentują Uczelnie, zdobywają medale indywidualnie 
i w sztafecie.

Przedruk (fragmenty) z „Wychowania Fizycznego  
i Zdrowotnego” 2012, nr 10, s. 10-14.
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Organizatorzy od Adamieckiego

Alojzy Czech

Najbardziej znaczącym z nich był inż. Zygmunt Ry-
tel (1880-1947), profesor Politechniki Warszawskiej 
w latach 1933-1939 i Wyższego Studium Nauk Społecz-
no-Gospodarczych (1945-1947), „późny” uczeń, bliski 
współpracownik i następca prof. Karola Adamieckiego. 
Jego dorobek naukowy oraz osiągnięcia praktyczne są 
już w pełni opracowane i w miarę dobrze w krajowym 
środowisku organizatorskim rozpowszechnione. Ale or-
ganizatorów od Adamieckiego skupionych w warszaw-
skim Instytucie Naukowej Organizacji i Kierownictwa, 
którzy trafili na krótko i z różnych powodów do kato-
wickiej uczelni ekonomicznej, było więcej. W szczegól-
ności przybyli tu: technik Stanisław Guzicki, prawnik 
Władysław Baliński oraz ekonomista Zbigniew A. Hei-
drich. Dwaj pierwsi pojawili się w latach 40. z nakazem 
pracy w śląskich realiach powojennych, trzeci w jesieni 
życia i z potrzeby wewnętrznej znalazł tutaj dogodne 
warunki do uzyskania stopnia naukowego. Ze wzglę-
du na wieloletni patronat Karola Adamieckiego kato-
wickiej uczelni (1972-2010), a przede wszystkim przez 
wzgląd na ich wartościowy dorobek własny, losy oraz 
dokonania warto i należy przypomnieć.

I. Stanisław Guzicki (1892-1976)

Pochodził z Mazowsza. Urodzony w Mławie 1 lute-
go 1892 roku w wielodzietnej rodzinie, szybko podążył 
do Warszawy, gdzie osiadła po zamążpójściu starsza 
siostra. W 1908 roku ukończył 6 klas gimnazjum, by 
zmienić kształcenie na zawodowe pobierane w Szkole 
Technicznej, do której uczęszczał w latach 1908-1912 
na Wydziale Mechanicznym. Podczas wakacji dora-
biał, odbywając praktyki czy podejmując się niesamo-
dzielnych prac w warszawskich Fabrykach Maszyn 
„Rohn, Zieliński i S-ka” oraz „B-cia Geisler, Okolski 
i Fetschke” Sp. Akc. Wykształcenie ogólne jednak uzu-
pełniał, otrzymując świadectwo dojrzałości w 1914 ro-
ku1. W tymże roku opuścił Warszawę, by podjąć stu-
dia w Instytucie Politechnicznym w Jekaterynosła-
wiu, które zakończył dyplomem inżyniera-mechanika 
w 1918 roku. Równolegle pracował w tamtejszym To-
warzystwie Rosyjskim Fabryk Rur i Żelaza S.A. na sta-
nowiskach kolejno pomocnika majstra i majstra. Na-
leży przypomnieć, iż w tym samym koncernie, kieru-
jąc tamtejszą walcownią oraz jako dyrektor technicz-
ny całego kompleksu hutniczego, pracował w latach 
1901-1905 Karol Adamiecki. Nawiasem mówiąc w tym 
samym okresie aż do pierwszych miesięcy 1919 roku 
Adamiecki również przebywał na południu Rosji (Kre-
mieńczug, Charków) wraz z ewakuowanymi wydzia-
łami Sp. Akc. „Lilpop, Rau i Loewenstein”. Obydwaj 
przeżyli w podobnych warunkach czas działań wojen-
nych, rewolucję i przewrót polityczny oraz wojnę domo-
wą, przyjmując wobec tych wstrząsających wydarzeń 

1 Według Archiwum Politechniki Śląskiej, sygn. 3872.

postawę całkowicie odmienną. Nie przeszkodziło im 
to w późniejszym okresie zgodnie współpracować. Sta-
nisław Guzicki w okresie 1917-1918 popierał wrzenie 
rewolucyjne, z przekonaniem wchodząc w skład Rady 
Delegatów Robotniczych. Funkcjonujący krótki czas 
w tej strukturze Karol Adamiecki wyniósł negatywne 
doświadczenia, pozostając do końca swych dni nieprze-
jednanym przeciwnikiem wprowadzanych tam rozwią-
zań systemowych.

Wróciwszy w 1919 roku do Warszawy, inż. Guzic-
ki znalazł pracę w firmie Żegluga Państwowa na sta-
nowisku zastępcy naczelnika warsztatów portowych, 
później naczelnika tychże warsztatów. W latach 1923-
1930 kierował biurem rozdzielczym i kalkulacji tech-
nicznej w warsztatach głównych Tramwajów Miejskich 
w Warszawie. W kolejnym okresie 1930-1933 przeszedł 
na stanowisko naczelnika wydziału kosztów własnych 
Państwowych Zakładów Tele- i Radiotechnicznych 
w Warszawie. Od 1934 roku związany był z Instytu-
tem Naukowej Organizacji i Kierownictwa, jak więk-
szość współpracowników – jako doradca organizacyjny, 
ale także przez pewien czas na stanowisku kierownika 
Warsztatu Doświadczalnego INOiK (1934-1936). Z tego 
tytułu przez dwa lata (1937-1938) miał stałe zlecenie 
doradcy organizacyjnego Górniczo-Hutniczej Wspólno-
ty Interesów S.A., największego w owym czasie przed-
siębiorstwa w Polsce. Zwraca uwagę publiczny charak-
ter pracodawcy – państwowy, samorządowy lub stowa-
rzyszeniowy – towarzyszący kolejnym etapom zbiera-
nia doświadczeń zawodowych na styku techniki i eko-
nomii. Wiąże się to z radykalnie lewicowymi przekona-
niami politycznymi Stanisława Guzickiego. Trzeba bo-
wiem wiedzieć, że przez cały okres międzywojenny był 
czynnym członkiem Komunistycznej Partii Robotniczej 
Polski (1919-1925) i jej kontynuatorki Komunistycznej 
Partii Polski (1925-1938), używając pseudonimu „Czar-
ny”. Nie stronił od aktywności związkowej, należąc do 
Związku Zawodowego Pracowników Użyteczności Pu-
blicznej, oddział Tramwaje, a w Związku Zawodowym 
Inżynierów i Techników w Warszawie był członkiem 
zarządu. Pozostaje zagadką, zarazem przyczynkiem do 
cech polityki kadrowej tamtego okresu, jak można było 
godzić krytyczne nastawienie polityczne rewolucjoni-
sty z obywatelską pracą w państwie o podobno skłon-
nościach faszystowskich. O jeszcze jednym aspekcie 
aktywności Guzickiego nie wolno zapominać. Chętnie 
podejmował się zadań nauczycielskich. Oprócz prak-
tyki w wieczorowych szkołach zawodowych o charak-
terze dokształcającym, w latach 1922-1924 był wykła-
dowcą organizacji pracy i kalkulacji w szkole technicz-
nej T.K.T. w Warszawie, a w okresie 1930-1933 wy-
kładowcą w szkole technicznej samochodowo-lotniczej. 
W okresie międzywojennym był także członkiem zarzą-
du Towarzystwa Kursów Technicznych, zalążku niedo-
szłego Uniwersytetu Ludowego.
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II. Władysław Baliński (1889-1978)

Nie udało się, mimo rozległych, choć nieskutecz-
nych, poszukiwań ustalić, kiedy dokładnie i gdzie, w ja-
kiej rodzinie się urodził. A takie dane muszą się gdzieś 
znajdować. Tylko nie wiadomo, w których archiwach. 
Istnieje także informacja, że w maszynopisie jest spo-
rządzona autobiografia, ale kto ją przechowuje? Nale-
żałoby, przez wzgląd na dokonania autora, bezwzględ-
nie ten tekst z dodanym wyborem rozproszonych prac 
zredagować i opublikować. To jest obowiązkiem organi-
zatorskiego środowiska.

Tak więc trzeba zacząć od wykształcenia. Włady-
sław Baliński studiował prawo na Uniwersytecie w Pe-
tersburgu2. Pracę zawodową rozpoczął w 1911 roku 
w Petersburskim Międzynarodowym Banku Handlo-
wym, pracując w nim także w latach Wielkiej Wojny 
i czasu rewolucji. Związany z bankowością był tak-
że w niepodległej Polsce w latach 1918-1926. Praco-
wał w Banku Handlowym, Banku Kredytowym, Ban-
ku Przemysłowców Polskich oraz Banku dla Przemy-
słu i Handlu. W 1926 roku przeszedł do pracy etatowej 
w Lidze Obrony Powietrznej Państwa (od 1928 – Liga 
Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej), podejmu-
jąc nie lada wyzwanie organizatorskie. Budowa i utrzy-
manie bazy lotniczej, tworzenie szkolnictwa lotniczego 
w zakresie pilotażu i mechaniki, działalność propagan-
dowa i wydawnicza to jej główne przejawy. Przy ubó-
stwie  środków pozyskiwanych wszelkimi, właściwymi 
dla stowarzyszeń, sposobami. Dotacje to tylko jedno 
ze źródeł. Reszta zależała od pomysłowości, przed-
siębiorczości, zmotywowania i wytrwałości działaczy. 
Zarazem ujawnia się talent Balińskiego do przetwa-
rzania zdobywanych doświadczeń w uogólnienie pu-
blikacyjne. Jako trwały ślad po obecności organizacyj-
nej w L.O.P.P. pozostała Propaganda, jej metody i zna-
czenie (Księgarnia W. Hoesicka, Warszawa 1930), by-
najmniej niebędąca popularnym doniesieniem z doko-
nań praktycznych. Książka ta wydaje się być zwięzłym, 
o charakterze poradnika, studium zjawiska propagan-
dy, rzadko w tamtym czasie poddawanemu tak wnikli-
wej obserwacji. Ale to nie wszystko w zakresie świa-
dectw publikacyjnych w obszarze organizatorskich do-
konań Balińskiego. Dwa lata później publikuje funda-
mentalne w swoim dorobku Biuro wzorcowe (organi-
zacja pracy biurowej) (nakładem Fundacji Wieczystej 
im. Henryka Józefa Chankowskiego, Warszawa 1932), 
380-stronicowe dzieło w analizowanym przedmiocie 
przełomowe. By domknąć wykaz publikacji książko-
wych tego okresu, wymienić jeszcze trzeba praktyczne 
Metody przechowywania papierów (Wydawnictwo „Ligi 
Pracy”, Warszawa 1933). Ten ważny dla Balińskiego 
epizod w karierze zawodowej zaświadcza zarazem, że 
w słabej z punktu widzenia władczej pozycji kierow-
niczej organizacji, jakim jest stowarzyszenie, można 
dojść do pełni doświadczeń twórczych oraz modelowych 
rozwiązań organizacyjnych, ujętych dzięki talentowi 
pióra w znaczącą dla całego środowiska spuściznę pi-
śmienniczą.

Ale obszar działań L.O.P.P., organizacji będącej 
stowarzyszeniem, stawał się coraz bardziej znaczący 
w perspektywie politycznej kraju, wpływając ograni-
czająco na swobodę z pasją pełnionych funkcji kierow-
niczych. Wskutek stopniowej militaryzacji Ligi3 Wła-

2 S. Kwiatkowski: Władysław Baliński (1889-1978). „Przegląd 
Organizacji” 1978, nr 3, s. 97. 

3 W Księdze podsumowującej dokonania polskiego lotnictwa 
okresu międzywojnia tak o tym napisano: „wolą najwyższych czyn-

dysław Baliński z końcem 1932 roku opuszcza stanowi-
sko dyrektora wykonawczego L.O.P.P., zostając „wol-
nym strzelcem” na polu doradztwa i konsultingu. Nie 
będąc technikiem, co było wtedy standardem, okazał 
się nadzwyczaj dobrze przygotowany do tego działa-
nia.

W Instytucie Naukowej Organizacji  
i Kierownictwa

Po śmierci Karola Adamieckiego w 1933 roku zmie-
niła się sytuacja w Instytucie, do którego powstania li-
der „polskiej szkoły organizacji” doprowadził i którym 
nad wyraz udanie kierował. Nie tylko dlatego, że od 
czerwca tegoż roku się usamodzielnił, przyjmując po-
szerzoną o „Kierownictwo” nazwę, ale stał się inną me-
rytorycznie instytucją, jakby mniej naukową, a bar-
dziej konsultingową. Trudności funkcjonowania w la-
tach wielkiego kryzysu takie działanie wymuszało. 
Uruchomiony został nowy Wydział Poradnictwa Or-
ganizacyjnego, jak również rozwijano część warsztato-
wą. Nastawienie na praktykę dominowało. Odbiciem 
tych przemian jest zmieniająca się struktura „Przeglą-
du Organizacji” i pozostałych wydawnictw. Wśród tych 
ostatnich właściwie brak tłumaczeń dzieł o znaczeniu 
fundamentalnym. Zabrakło prac wybitnych postaci 
sceny światowej, jakkolwiek to nie oznacza, że nie było 
autorów zagranicznych. Są, ale nie z najwyższej półki 
i piszą raczej eseje niż rozprawy o dużym potencjale 
naukowym. W „Przeglądzie Organizacji” odchodzi się 
generalnie od tekstów o charakterze teoretycznym na 
rzecz do bólu szczegółowego konkretu. Powstają działy 
porad: „administracja publiczna”, „bezpieczeństwo i hi-
giena pracy” „kierownictwo i personel”, „koszty własne 
i księgowość”, „organizacja produkcji”, „sprzedaż” wraz 
z organizacją zbytu, „zakupy i gospodarka materiało-
wa”, „biuro” obejmujące organizację – jak później nazy-
wano – biurowości4. Redaktorzy współpracujący to fe-
nomenalnie funkcjonująca spółka organizacyjnego do-
radztwa. Znaczącymi ogniwami tego zespołu byli Sta-
nisław Guzicki oraz Władysław Baliński.

Obydwaj jednak jako autorzy publikujący w wy-
dawnictwach INOiK pojawili się jeszcze za życia Ada-
mieckiego. Na początku lat 30. ukazał się znaczący 
w dokonaniach Stanisława Guzickiego cykl artykuło-
wy: Organizacja obliczania kosztów własnych, („Prze-
gląd Organizacji” 1930, nr 11 i nr 12 oraz dokończenie 
w 1932, nr 1), zapowiadany także jako osobna publika-
cja Instytutu5. Wiadomo, że w tym samym czasie po-
wstawał maszynopis opracowania Adamieckiego Koszt 
własny i jego obliczanie, który nigdy nie został wydany 
i bezpowrotnie zaginął w tragicznych dniach Powsta-
nia Warszawskiego. Wydaje się oczywiste, że twórca 
„polskiej szkoły organizacji” musiał być zainteresowa-

ników państwowych i zaufania społeczeństwa” prezesem L.O.P.P. 
został gen. lotnictwa Leon Berbecki. Nastąpiła „reorganizacja władz 
Towarzystwa, wprowadzenie nowego statutu, przyznanie praw in-
stytucji wyższej użyteczności, usprawnienie administracji, okre-
ślenie nowych celów i zadań”. Liga otrzymała wyłączność na swo-
je działania. Mjr lot. A. Wojtyga: L.O.P.P. jej prace i zamierzenia. 
W: Polska Lotnicza. Red. M. Romeyko. Główna Księgarnia Wojsko-
wa, Warszawa 1937, s. 132. 

4 Por. P. Górski: Między inteligencką tradycją a menedżery-
zmem. Studium kształtowania środowiska naukowej organizacji, 
jego ideologii i działań organizatorskich w Polsce międzywojennej. 
UJ, Kraków 2005, s. 107-108. 

5 Nie udało się do edycji odbitkowej wydania dotrzeć. Przypo-
mnijmy, że w „Przeglądzie Organizacji” 1932, nr 1 opublikowany 
został ostatni artykuł autorstwa Karola Adamieckiego: Zastosowa-
nie nauki kierownictwa (organizacji) w życiu gospodarczym. 
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ny treścią rozprawy nowo pozyskanego współpracow-
nika Instytutu. Te dociekania przeobraziły się w ponad 
40 publikacji z pogranicza rachunkowości i organiza-
cji, jakie do 1939 roku opublikowane zostały w „Prze-
glądzie Organizacji”6. Stanisław Guzicki poruszał za-
gadnienia będące na styku zagadnień ekonomicznych 
i organizatorskich, w szczególności dominowały tema-
ty z zakresu kosztów własnych, ich obliczania, ewiden-
cjonowania oraz księgowania, układu kont i kluczowa-
niu kosztów. Ale równie dużo uwagi poświęcał organi-
zacji produkcji7, w tym opracowaniu tablic kalkulacyj-
nych i instrukcji obsługi różnych maszyn i urządzeń, 
gospodarki narzędziowej, stosowaniu harmonogramów 
w warsztatach mechanicznych. Ale obydwa te pola spe-
cjalizacji były eksplorowane zamiennie, np. w 1936 
roku z zakresu szeroko ujętej problematyki rachunko-
wości Stanisław Guzicki publikował w n-rze 2, 3, 4, 5, 
6, 8-9 i 10 „Przeglądu Organizacji”, a w roku 1937 już 
tylko dwukrotnie (nr 11 i 12), za to w dziale organizacji 
produkcji zabierał głos w n-rze 3, 4, 5, 6 – dwukrotnie 
i 7-8. Do tego dochodziły biuletyny korespondencyjne 
INOiK, broszury opracowywane dla przedsiębiorstw – 
członków wspierających Instytut lub ten rodzaj porad 
zamawiających. Łącznie w latach 1934-1939 ukazały 
się 84 takie biuletyny. Tu jest znaczący wkład Guzic-
kiego. Był autorem biuletynów: nr 13 Kontrola kosztów 
własnych według rodzaju oraz miejsca powstawania; 
nr 23 Kontrola czasu pracy; nr 25 Obliczanie zarobków 
robotników pracujących na dniówkę; nr 26 Obliczanie 
zarobków robotników pracujących na akord i premię; 
nr 34 Organizacja składu modeli; nr 40 Technika spo-
rządzania spisu inwentarzowego materiałów, wyrobów 
gotowych i półfabrykatów. Z całą pewnością spośród 
dalszych 44 biuletynów kilka jest autorstwa Stanisła-
wa Guzickiego. Nie można jednak było dokonać iden-
tyfikacji, gdyż autorstwo ostatnich biuletynów nie było 
ujawniane. Z ramienia Instytutu skierowany został na 
wykładowcę organizacji w Wyższej Szkole Wojennej na 
kursie intendenckim w latach 1936-1938. W 1937 roku 
został członkiem zwyczajnym INOiK. Niejako na zakoń-
czenie tego okresu, wspólnie z innym członkiem i kon-
sultantem INOiK dr mjr Marianem Kałuskim opraco-
wał poszukiwane materiały pomocnicze Rachunkowość 
i kalkulacja w przemyśle (6 zeszytów, INOiK, Warsza-
wa 1938-1939). Istnieje jeszcze prawdopodobieństwo, 
że wydane zostało bądź może tylko złożone do druku 
Obliczanie i normowanie czasu pracy (INOiK, Warsza-
wa 1939)8, które było zapowiadane w 1939 roku jako 
Ustalanie norm wydajności i czasu w serii Encyklope-
dia Techniki Organizacji i Kierownictwa INOiK.

Także Władysław Baliński, znany w środowisku 
z publikacji o funkcjonowaniu wzorcowego biura z 1932 
roku, od roku następnego związany był ściśle z Insty-
tutem Naukowej Organizacji i Kierownictwa. Debiu-
tował dwoma artykułami poświęconymi rzadko po-
dejmowanemu zagadnieniu stowarzyszeń: Organiza-
cja stowarzyszeń społecznych („Przegląd Organiza-
cji” 1933, nr 3) oraz Przykład struktury i podział pra-
cy organów zbiorczych w stowarzyszeniu społecznym 
(„Przegląd Organizacji” 1933, nr 4). W latach 1934-1939 

6 M. Frank: Z historii „Przeglądu Organizacji” 1966, nr 8-9, 
s. 34. 

7 Marcin Bielski ten zakres prac uważał za główny w dorob-
ku Stanisława Guzickiego. Zob. M. Bielski: Polska myśl naukowa 
w dziedzinie organizacji i kierownictwa w latach 1900-1939. „Pro-
blemy Organizacji” 1967, nr 9, s. 47. 

8 Deklaracja samego autora w: Archiwum Politechniki Ślą-
skiej, sygn. 3872. 

był głównym autorem 
i konsultantem działu 
„Kierownictwo i per-
sonel”, by wymienić 
choćby Podział spraw 
personalnych i czyn-
ności biura personal-
nego („Przegląd Orga-
nizacji” 1934, nr 12), 
spośród kilkunastu 
tam zamieszczonych. 
Zwieńczeniem tych 
dociekań i formuło-
wanych w ich wyni-
ku ustaleń było wy-
danie „Administracji 
i personelu” (INOiK, 
Warszawa 1939), jed-
nego z pierwszych po-
radników w polskiej 
literaturze z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. 
Trzeba jednak uzupełnić, iż w interpretacji Balińskie-
go sprawy kadrowe łączyły się z kwestiami natury ad-
ministracyjnej i sam jako autor stosunkowo często go-
ścił w dziale „Przeglądu Organizacji” zatytułowanym 
„Administracja publiczna”. Od samego początku ważną 
rolę odgrywały kadry menedżerskie jako szczególny ro-
dzaj personelu, o czym mogą zaświadczyć Kompetencje 
– odpowiedzialność – autorytet („Przegląd Organizacji” 
1932, nr 2) czy wersja wzbogacona Kompetencje – odpo-
wiedzialność – autorytet – zaufanie („Przegląd Organi-
zacji” 1939, nr 2).

Drugim głównym polem badawczo-doradczym było 
„Biuro i organizacja biurowości”. W tym zakresie kom-
petencje Balińskiego były utrwalone. Jego publikacja 
na temat biura wzorcowego z 1932 roku o tym przesą-
dzała. Często dzielił się z odbiorcami dalszymi uspraw-
niającymi konkretami bądź to w formie publicystyki 
w „Przeglądzie Organizacji”, bądź jako autor biulety-
nów dla korespondentów. Spośród tych ostatnich wy-
mienić przykładowo można: nr 18 Metody klasyfikacji 
korespondencji, nr 28 Usprawnianie organizacji sekre-
tariatu kierownika, nr 46 Poczta wychodząca czy nr 55 
Usprawnienia przechowywania akt. Z pewnością były 
też dalsze. Ale także na tym polu powstawały artykuły 
łączące tematy przynależne do pokrewnych dziedzin. 
Przykładem mogą być artykuły Balińskiego dotyczące 
personelu biura („Przegląd Organizacji” 1934, nr 5 i 6). 
Podsumowaniem jednakże była Racjonalizacja pracy 
biurowej (INOiK, Warszawa 1939), będąca przeglądem 
encyklopedycznym pojęć, zasad, przyrządów i rozwią-
zań w tym zakresie z obszernymi wskazaniami biblio-
graficznymi, tak INOiK-u, jak i własnymi.

Marcin Bielski w swoich rozważaniach na temat 
stanu nauk o zarządzaniu w okresie międzywojennym 
w Polsce przyznaje, że problematyka kadr i admini-
stracji miała podstawowe znaczenie, ale wskazuje na 
inne jeszcze aspekty twórczości Balińskiego, jak plano-
wanie i kontrola w produkcji i zbycie czy naukoznaw-
cze rozważania nad statusem nauki organizacji i kie-
rownictwa9. W zakresie planowania i kontroli nie tylko 
nawiązywał do harmonogramów, ale propagował bu-
dżetowanie. Świadczą o tym artykuły System kontroli 
budżetowej („Przegląd Organizacji” 1935, nr 7-8), czy 
Harmonogramy („Przegląd Organizacji” 1939, nr 4), 
w treści zmierzający do opracowania i zaprezentowa-

9 M. Bielski: Op. cit., s. 34, 39-41, 51, 23-24. 
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nia harmonogramu przebiegu budżetowania. Kolejna 
w jego dorobku pozycja z tego zakresu to Zasady orga-
nizacji i budżetowania (Związek Księgowych w Polsce, 
Warszawa 1937). Przejawem zapoczątkowanej jeszcze 
przez Adamieckiego i żywo dyskutowanej refleksji nad 
nauką kierownictwa i pojęciami, na jakich się opiera, 
jest przyczynek O istocie organizacji („Przegląd Orga-
nizacji” 1938, nr 11-12), w którym Baliński wchodzi 
w spór terminologiczny z Zygmuntem Rytlem.

Był autorem płodnym. Informacja, że w tym okre-
sie opublikował ponad 40 pozycji10 wydaje się liczbą za-
niżoną, gdyż w inwentarzu uwzględnić jeszcze trzeba 
nie tylko teksty sygnowane inicjałami imienia i nazwi-
ska Wł.B., ale również pseudonimem Ali. Już raczej 
podana w wspomnieniu pośmiertnym ilość 77 publi-
kacji w czasopiśmie INOiK/TNOiK jest bliższa stanu 
faktycznego11. Szczególnie istotny jest tutaj fakt, iż od 
stycznia 1936 Władysław Baliński był redaktorem na-
czelnym „Przeglądu Organizacji”. Z tego m.in. powodu 
jego twórczość była zróżnicowana w formie. Obok przy-
czynków naukowych i tekstów konsultacyjnych, pisał 
artykuły wstępne, komunikaty i recenzje. Wśród tych 
ostatnich wiele z nich dotyczyło książek i wydawnictw 
zagranicznych.

Obydwaj „organizatorzy-doradcy”, Stanisław Gu-
zicki i Władysław Baliński, byli w latach 1935-1938 
członkami Rady Naukowej INOiK, jak również człon-
kami wybranej w 1938 roku Rady Naukowo-Technicz-
nej INOiK. Obydwaj działali w Instytucie Oświaty Pra-
cowniczej, szkoląc w zakresie organizacji warsztatów 
i biurowości12. S. Guzicki w 1939 roku został członkiem 
Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

Także losy okupacyjne obydwu działaczy INOiK się 
krzyżowały, przedłużając dzięki temu niejako żywot 
formalnie zlikwidowanego Instytutu. Założyli i prowa-
dzili skład materiałów piśmiennych i urządzeń orga-
nizacyjnych „Orgatechnika”, który oprócz deklarowa-
nej działalności gospodarczej służył jako miejsce spo-
tkań konspiracyjnych, ze względu na deklarację ide-
ową S. Guzickiego raczej lewicowych. W latach 1941-1943 
Stanisław Guzicki był wykładowcą organizacji w Miej-
skiej Szkole Handlowej profesora Edwarda Lipińskie-
go, będącą Szkołą Główną Handlową w konspiracji. Był 
także kierownikiem i wykładowcą tajnie prowadzonych 
kursów organizacji pracy biurowej w latach 1942-1944. 
Władysław Baliński, oprócz zajęć z biurowości, zajmo-

10 M. Frank: Op. cit. 
11 S. Kwiatkowski: Op. cit. Łączną ilość publikacji szacowana 

jest tam na 92, przy czym nie wiadomo, czy wszystkie publikacje 
z okresu śląskiego zostały uwzględnione. 

12 M. Górski: Op. cit., s. 79-80. 

wał się głównie prowadzeniem „Orgatechniki”. Wydał też 
Ogólne podstawy administracji przedsiębiorstw („Spo-
łem” Związek Spółdzielni Spożywców, Warszawa 1941).

Na Śląsku: w Bytomiu, Katowicach, Gliwicach

Nowe czasy wymagały nowych instytucji. Po latach 
okupacji i przetrzebieniu w wyniku działań wojennych 
szeregów inteligencji13, odbudowujące się państwo pol-
skie potrzebowało kompetentnych i oddanych pracow-
ników. Środowisko INOiK akurat się do czekających 
zadań nadawało. Obydwaj organizatorzy otrzyma-
li nakaz udania się do Bytomia w celu uruchomienia 
Państwowego Technicum, szkoły średniej technicznej 
nowego typu o kursie przyśpieszonym. Na słuchaczy 
przyjmowane były osoby wyłącznie skierowane przez 
zakłady pracy. W krótkim czasie mury szkoły opuściło 
setki absolwentów. Projektem tym kierował w pierw-
szym roku jego funkcjonowania inż. Stanisław Guzicki14, 
a Władysław Baliński był kierownikiem naukowym 
kursów edukacyjnych. Kwalifikacje zawodowe zdo-
bywano w systemie dziennym oraz wieczorowym we 
wszystkich kierunkach technicznego kształcenia.

Obciążenie dydaktyczne ze względu na niekończą-
ce się potrzeby było znaczne. Stanisław Guzicki prowa-
dził następujące przedmioty: „rachuba płac”, „rachuba 
materiałowa”, „kalkulacja przemysłowa” i „statystyka 
w przedsiębiorstwie”, a Władysław Baliński: „zasady 
i metody organizacji pracy”, „gospodarowanie czynni-
kiem ludzkim” oraz „biurowość w zakładach przemysło-
wych”15. Zajęcia były wspomagane przez skrypty. Sta-
nisław Guzicki opracował: Rachubę płac, 1. wyd. 1945, 
2. i 3. wyd. 1946, s. 1-49 i tablice; Rachubę materiało-
wą, 1. wyd. 1945, 2. wyd. 1946, s. 1-15 i tablice; Kal-
kulację przemysłową, 1. wyd. 1945, 2. i 3. wyd. 1946, 
s. 1-60. Władysław Baliński: Gospodarowanie czynni-
kiem ludzkim, 1945, s. 1-39; Zasady i metody organiza-
cji pracy, 1. wyd. 1945, 2. wyd. 1946, s. 1-4716. Nie uda-
ło się odnaleźć żadnej z tych publikacji, ale wieść o nich 
trafiała do innych instytucji, zwłaszcza placówek szkol-
nictwa wyższego w Katowicach i Gliwicach.

Dla setek swoich słuchaczy Technicum wydawało 
własne, ciągłe, nieregularne czasopismo „Nowe Kadry” 
na dość wysokim poziomie. Nic dziwnego, redaktorem 
odpowiedzialnym trzech pierwszych numerów był Sta-
nisław Guzicki, publicystą – Władysław Baliński, jak-
kolwiek trzeba powiedzieć, że treścią nie ograniczało 
się do profilu właściwego „Przeglądowi Organizacji”. 
Było multidyscyplinarne i bardziej zideologizowane, 
ale typowe teksty organizatorskie, głównie za sprawą 
omawianych autorów, także można było spotkać. Nu-
mer 1/1946 otwiera wstępniak S. Guzickiego Wydaj-
ność hasłem dnia (s. 3-4), zaraz za nim W. Balińskie-
go Kierownik, jego czas i zdrowy sąd (s. 4-6). W n-rze 
2/1946 znów otwarcie S. Guzickiego Wydajność naj-
większa czy optymalna? (s. 2-3) oraz W. Balińskiego 
Społeczna postawa kierowników produkcji (s. 3-5). Da-

13 Spośród władz i znanych działaczy INOiK okresu wojny nie 
przeżyli: Piotr Drzewiecki (więziony w Berlinie-Moabit), Wacław 
Mileski (KL Dachau), Aleksander Bajkowski (wskutek łapanki na 
warszawskiej ulicy trafił do KL Auschwitz), Marian Kasiński (Ka-
tyń), Kazimierz Adamiecki (KL Dachau) i z pewnością dalsi. Pełna 
lista zmarłych i zamordowanych do dziś nie jest sporządzona. 

14 Państwowe Technicum w Bytomiu. „Nowe Kadry” 1946, 
nr 1, s. 11-12; Archiwum Politechniki Śląskiej, sygn. 3872.

15 „Nowe Kadry” 1946, nr 1, s. 14; nr 3, s. 25-26. W tym ostat-
nim wykazie przy przedmiotach Guzickiego brak „kalkulacji prze-
mysłowej”. 

16 „Nowe Kadry” 1946, nr 3, s. 29. 

Winieta redakcyjna „Przeglądu Organizacji” do 1939 r.
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lej teksty instruktażowe: S.G. Wyznaczanie cen akor-
dowych (s. 5-7) i Uproszczony protokół posiedzenia za-
rządu (s. 10). Wł.B. zamieszcza Propagandową tabli-
cę wydajności (s. 7-9) oraz Wzorce (s. 11). Także w nu-
merze 3/1946 S. Guzicki rozpoczyna artykułem wstęp-
nym Wydajność i oszczędność (s. 2), potem W. Baliń-
ski promuje Gospodarkę planową (s. 5-7). Są też dwa 
instruktaże Wł.B. O sporządzaniu wykresów Gantta 
(s. 14-15) oraz Obliczanie wynagrodzeń za urlopy robot-
nicze (s. 16-18). Natomiast skład autorski kolejnych 
numerów „Nowych Kadr” jest wzbogacany „piórami za-
praszanymi”: prof. Tadeusz Kotarbiński przesyła Anty-
nomie sprawnego działania (1946, nr 3, s. 3-4). Twór-
ca prakseologii przedstawiony jest jako rektor Uniwer-
sytetu Łódzkiego. Nadto w nr 4/1947 (s. 16-17), córka 
inż. Guzickiego, Maria, po mężu Jaszczuk, posłanka 
z ramienia Stronnictwa Demokratycznego w Okręgu 
Bytom do Sejmu Ustawodawczego i Sejmu I kadencji 
w latach 1947-1957, zamieściła artykuł o kobietach na 
stanowiskach kierowniczych.

Nieoczekiwanie w październiku 1946 roku inż. Sta-
nisław Guzicki został odwołany. Za wkład w urucho-
mienie bytomskiego Technicum otrzymał złoty krzyż 
zasługi. Powierzono mu do kierowania podobną pla-
cówkę Państwowego Technikum Korespondencyjnego 
w Warszawie, ale związków ze Śląskiem tak szybko 
nie można było zerwać. W n-rze 4/1947 „Nowych Kadr”, 
już prowadzonych przez inny zespół, zamieszczone było 
Podwyższanie kwalifikacji zawodowych (s. 14) S. Guzic-
kiego, a W. Baliński opublikował przemówienie ze spo-
tkania ze słuchaczami O samokształceniu się naszych 
absolwentów (s. 11-13), w którym sugerował całe życie 
trwającą konieczność tego procesu. Była także zachęta 
instruktażowa jego pióra Organizacja pamięci w biu-
rze (s. 18-19). Po latach okazało się, jak bardzo Baliń-
ski sobie cenił ten pobyt wśród pochodzących ze środo-
wisk fabrycznych i biurowych słuchaczy. „Jak najdroż-
szą pamiątkę traktował zwykłą kartkę papieru dedy-
kowaną 25 sierpnia 1945 roku: »Czcigodnemu Ob. prof. 
Władysławowi Balińskiemu w dowód uznania ofiarnej 
pracy i okazanego nam serca. Pierwszy Kurs kandy-
datów na Kierown. Przedsięb.«, dalej rząd podpisów”17. 
Szczególnie cenił sobie, że dla jego wiedzy i umiejętno-
ści ci, którzy niebawem zajęli eksponowane stanowiska 
w przemyśle, nazywali go Profesorem. Wszak był po-
szukiwaczem i popularyzatorem, badaczem i nauczy-
cielem, w takim razie profesorem, i tytuł ten nieodłącz-
nie związał się z jego nazwiskiem.

Czas najwyższy na kwintesencję przydługiego wy-
wodu, który dla obydwu omawianych postaci jest zale-
dwie przecinkiem w bogatym życiorysie, ale dla naszej 
uczelni powodem do dumy. Odległość z Bytomia do Ka-
towic nie jest duża, choć miejscowości te do 1939 roku 
należały do różnych krajów. W 1945 roku jednakże do-
tarła do władz reaktywującego się Wyższego Studium 
Nauk Społeczno-Gospodarczych informacja o dwóch 
wybitnych fachowcach. W roku 1945/1946 doszło do 
współpracy. Inż. Stanisław Guzicki przyjął wykład 
z „kalkulacji przemysłowej”, prowadzony w wymiarze 
30 godz. w pierwszym semestrze II roku dla słuchaczy 
Wydziału Organizacji Przemysłowej18. Nie dowiemy się 
prawdopodobnie już nigdy, dlaczego to samo kierownic-

17 S. Kwiatkowski: Op. cit. 
18 Spis wykładów na rok akademicki 1945/6. WSNSG, Kato-

wice 1945, s. 7 i 22; Książeczka Legitymacyjna studenta WSNSG 
nr 125. W Spisie wykładów na rok akademicki 1946/7. WSNSG, 
Katowice 1946 jego wykład jest zapowiedziany (s. 13), ale nie figu-
ruje w wykazie szczegółowym. 

two WSNSG zrezygnowało z usług inż. Jana Falewicza, 
który przed wojną specjalizował się w tym przedmiocie. 
Tym bardziej to zagadkowe, że Falewicz był wtedy pod 
ręką w Katowicach, a w WSNSG obowiązywała prak-
tyka kontynuacji. Niewykluczone, że przesądziła obec-
ność Zygmunta Rytla w gronie wykładowców, bezpo-
średniego kontynuatora teorii organizatorskich Karola 
Adamieckiego i wicedyrektora INOiK sprzed wojny, re-
komendującego znanego sobie współpracownika. Może 
też przesądziły inne względy.

Władysław Baliński pojawił się z semestralnymi 
zajęciami „biurowości” rok później w ilości 30 godz. dla 
słuchaczy III roku Wydziału Organizacji Przemysło-
wej19 i był to wykład jednorazowy. W następnym roku 
przedmiot nie był kontynuowany. Tytułem dygresji 
można powiedzieć, iż w latach 1945-1947 dla studen-

tów II roku Wydziału Administracji Publicznej zaję-
cia z „zasad biurowości” wykładał Stefan Stosyk, radca 
przedwojennego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i inspektor starostw w Ministerstwie Administracji Pu-
blicznej. Za to Władysław Baliński w roku 1946/1947 
prowadził na afiliowanym przy WSNSG Centralnym 
Studium Kontroli Ekonomicznej zajęcia z „budżeto-
wania”20. Natomiast niewyjaśniona pozostaje sprawa 
skryptu W. Balińskiego na prawach rękopisu, może 
nieautoryzowanego, Gospodarowanie czynnikiem ludz-
kim (INOiK, WSNSG, Katowice b.r.w.), który mógłby 
sugerować, iż takie zajęcia też się odbyły. A może była 
to powielona pomoc w studiowaniu opracowana dla 
słuchaczy Technicum w Bytomiu? Zbyt dużo tu niewia-
domych. Nie ulega jednak wątpliwości, że obydwaj or-
ganizatorzy warszawskiego INOiK sprzed wojny, choć 
bardzo epizodycznie, to swoją obecność w nauczaniu 
w katowickiej uczelni ekonomicznej zaznaczyli.

Na tym nie koniec śląskich afiliacji. Dla Stanisła-
wa Guzickiego ważniejsze – tak to początkowo wyglą-
dało – było wejście w struktury nauczania założonej 
na naukowym odludziu Politechniki Śląskiej w Gli-
wicach. Już w jesieni 1946 roku otrzymał stanowisko 
z-cy profesora i Katedrę Naukowej Organizacji Pracy 
przy Wydziale Chemicznym21. W roku następnym, czy-
li 1947/1948, został przekwalifikowany na profesora 
kontraktowego i władze Politechniki wszczęły procedu-
rę uzyskania dla niego profesury. Mimo niewielkiego 
upływu czasu, nie było łatwo skompletować dokumen-
tację związaną z dorobkiem organizatorskim w INOiK 

19 Spis wykładów na rok akademicki 1946/7. WSNSG, Kato-
wice 1946, s. 12 i 41.

20 Książeczka Legitymacyjna słuchacza WSNSG/CSKE nr 2814. 
21 Archiwum Politechniki Śląskiej sygn. 3872. Także zob. 

W.J. Bąba: Początki Politechniki Śląskiej. T. 1. Muzeum w Gli-
wicach, Gliwice 2010, s. 352 i 355. W tej monumentalnej mono-
grafii podawana jest tylko nazwa Katedry bez wspomnienia o ob-
sadzie. 

Źródło: Książeczka legitymacyjna słuchacza WSNSG nr 125.

Źródło: Książeczka legitymacyjna słuchacza WSNSG/CSKE nr 2814.
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oraz nauczaniem podczas okupacji. Opinie uwiarygod-
niające nadesłali: prof. dr inż. Stanisław Bieńkowski, 
ówczesny prezes Instytutu, stwierdzający – błędnie – 
że inż. Guzicki był od 1925 roku, czyli od założenia, 
członkiem INO (został nim w 1937, mimo bliskiej ko-
operacji trwającej od 1930 roku), prof. inż. Stanisław 
Płużański, dziekan Wydziału Mechanicznego Politech-
niki Warszawskiej, oraz prof. Aleksy Wakar, rektor 
Szkoły Głównej Handlowej zaświadczający o wykłado-
wej działalności konspiracyjnej22. Przy osobistym zaan-
gażowaniu Rektora prof. inż. Stanisława Kuczewskie-
go, pozytywna decyzja przyznająca tytuł profesora nad-
zwyczajnego zapadła 13 listopada 1948 roku, ale w tym 
czasie Guzicki był już zdecydowany na powrót do War-
szawy. Niewypowiedzianym oficjalnie powodem dąże-
nia do stolicy było posiadanie pośród ruin dobra wtedy 
rzadkiego, jakim było odrębne mieszkanie. Wywołało 
to niemałe perturbacje w Gliwicach.

Po rocznym kierowaniu 
Państwowym Technikum Kore-
spondencyjnym23, inż. Guzicki 
przyjął w latach 1948-1949 sta-
nowisko dyrektora naczelnego 
Miejskich Zakładów Komunal-
nych w Warszawie. Tymczasem 
złożona informacja o takiej de-
cyzji nie została przez kierow-
nictwo Politechniki przyjęta. 
Władzom zależało na założo-
nej Katedrze. Guzicki dojeżdżał 
z Warszawy na zajęcia. Z chwi-
lą otrzymania tytułu prof. Gu-
zicki składa wniosek o przeniesienie na Politechnikę 
w stolicy. Rektor Kuczewski zareagował sprzeciwem. 
W roku 1948/1949 Guzicki powraca, ale w semestrze 
letnim występuje o bezpłatny urlop. Trwało poszuki-
wanie zastępcy. Zajęcia przejął inż. Roman Fidelski, 
dyr. Działu Planowania w Centralnym Zarządzie Prze-
mysłu Hutniczego. Ten wkrótce został awansowany na 
podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przemysłu Cięż-
kiego i zrezygnował z zajęć politechnicznych. Tymcza-
sem prof. Guzicki „wychodził” oddelegowanie do pracy 
w Departamencie Szkół Wyższych Ministerstwa Szkół 
Wyższych i Nauki na okres wrzesień-październik 1950, 
przy czym równolegle w roku 1950/1951 objął Katedrę 
Ekonomiki i Organizacji Pracy w Akademii Nauk Poli-
tycznych. Były to mocne argumenty utrudniające kon-
tynuację zatrudnienia w Gliwicach. Na zastępcę i na-
stępcę w prowadzeniu zajęć rekomendował mgr. inż. 
Tadeusza Machnika, który zarazem przejął obowiąz-
ki kierownika Katedry przeniesionej w tym czasie na 
Wydział Elektryczny. Związki prof. Guzickiego ze Ślą-
skiem uległy rozluźnieniu, z biegiem miesięcy zanie-
chaniu. 1 listopada 1951 otrzymał utworzoną dwa lata 
wcześniej Katedrę Organizacji Pracy Politechniki War-
szawskiej, którą kierował do 1953 roku. Od września 
1953 przeniesiony został na kierownika nowo utwo-
rzonej Katedry Organizacji, Ekonomiki i Planowania 
w Przemyśle Budowy Maszyn Politechniki Warszaw-

22 Archiwum Politechniki Śląskiej, op. cit. 
23 Pod jego nadzorem ukazywały się pomoce, np. Rysunki jed-

nostkowe: wykłady przeznaczone dla studiujących w Państw[o-
wym] Technikum Korespondencyjnym, w opracowaniu Czesława 
Sitarza, przejrzał S. Guzicki, Państwowe Technikum Korespon-
dencyjne, Warszawa 1948; Szkicowania techniczne: wykłady prze-
znaczone dla studiujących w Państw[owym] Technikum Korespon-
dencyjnym, w opracowaniu Czesława Sitarza, przejrzał S. Guzicki, 
Państwowe Technikum Korespondencyjne, Warszawa 1948. 

skiej24, którą prowadził do przejścia w stan spoczynku 
w kwietniu 1962 roku.

Rozstanie z Władysła-
wem Balińskim nie prze-
biegało w takiej dramatur-
gii, choć wahań co do po-
wrotu do warunków war-
szawskich nie było. Przez 
rok jeszcze był związany 
z bytomskimi kursami dla 
przyszłych kadr. Ślady jego 
obecności znaczone są po-
zostawionymi publikacja-
mi. Edycję z 1939 roku Ad-
ministracja i personel wy-
dał pod zmienionym tytu-
łem Administrowanie czynnikiem ludzkim (»Instytut 
Wiedzy«, Spółdzielnia Wydawnicza Autorów w Gliwi-
cach, Gliwice 1947). Przechowywanie dokumentów jako 
część składowa Poradnika księgowego. Kalendarz na 
rok 1949, wydanego nakładem gliwickiego »Instytutu 
Wiedzy«, ukazało się w 1948 roku. Relację z obrad  
VIII Międzynarodowego Kongresu Naukowej Organizacji 
w Sztokholmie pt. Naukowa organizacja na forum mię-
dzynarodowym zamieścił w „Nowych Kadrach” (1947, 
nr 6, s. 10-13). Nawiasem mówiąc, pisaną z pozycji ob-
serwatora i bardzo oględną. Także Stanisław Guzicki 
pozostawał wierny założonemu przez siebie bytomskie-
mu periodykowi. Nie będąc już związany instytucjonal-
nie opublikował Wpływ zachęty i holownictwa na wy-
dajność („Nowe Kadry” 1947, nr 1/7/, s. 11-12). Poże-
gnaniem z czasopismem był bardzo ideologiczny tekst 
Istota i znaczenie nauki organizacji i kierownictwa 
(„Nowe Kadry” 1948, nr 3/9/, s. 6-9). Dalsza twórczość, 
tak jednego, jak drugiego, wiązała się już z pobytem 
w Warszawie.

Ponownie w Warszawie

Jak już było powiedziane, Stanisław Guzicki do koń-
ca był czynny jako profesor Politechniki Warszawskiej, 
natomiast Władysław Baliński znalazłszy się z powro-
tem w stolicy był krótko doradcą w Zakładzie Ubezpie-
czeń Społecznych, potem w takiej samej roli w Mini-
sterstwie Przemysłu i Handlu. Od 1950 roku był etato-
wym pracownikiem Głównego Instytutu Dokumenta-
cji Naukowo-Technicznej, który w 1952 roku przemia-
nowano na Centralny Instytut Dokumentacji Nauko-
wo-Technicznej i Ekonomicznej. Pracę tam zakończył 
w 1961 roku. Był z tego tytułu autorem rozdziału Prze-
glądy bibliograficzne naukowo-techniczne w pracy zbio-
rowej pod red. T. Zamoyskiego Wykłady z dokumentacji 
naukowo-technicznej (Państwowe Wydawnictwa Tech-
niczne, Warszawa 1951). Także początkowo w „Biulety-
nie TNOiK” (od nr 2/1957), potem w „Przeglądzie Orga-
nizacji” przez wiele lat redagował rozbudowaną kolum-
nę przeglądu dokumentacji publikacji technicznych i eko-
nomicznych związanych z organizacją i kierownictwem. 
Poświęcał temu zagadnieniu artykuły merytoryczno-me-
todyczne, jak choćby Naukowa informacja o organizacji 
na nowej drodze („Biuletyn TNOiK” 1960, nr 1/27/), nie 
wymieniając publikacji zamieszczanych w „Aktualnych 
problemach dokumentacji”.

Głównym jednakże polem realizacji była działal-
ność w Instytucie/Towarzystwie Naukowym Organi-
zacji i Kierownictwa. Od przeniesienia Towarzystwa 

24 Politechnika Warszawska 1915-1965. PWN, Warszawa 
1965, s. 373 i 383. 

Stanisław Guzicki. Źródło: 
Archiwum PŚl sygn. 3872.

Władysław Baliński. Źródło: 
„Przegląd Organizacji” 1978, nr 3
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z Krakowa (tam w 1945 roku INOiK był reaktywowa-
ny) do Warszawy Stanisław Guzicki był przewodniczą-
cym Rady Naukowej, a Władysław Baliński powrócił 
do roli członka Zarządu i redaktora naczelnego „Prze-
glądu Organizacji”. W tym krótkim okresie powojen-
nym miał miejsce drugi boom w twórczości Balińskie-
go. W samym tylko „Przeglądzie” w 1947 roku pojawia 
się 5 znaczących artykułów (nr 5 – dwukrotnie, 6, 9, 11), 
z czego trzy poświęcone są planowaniu z wykorzysta-
niem wykresów Gantta, jeden kontroli budżetowej 
i jeden usprawnianiu sprawozdawczości. W 1948 roku 
publikuje 7 tekstów pod pełnym nazwiskiem (nr 1 – 
dwukrotnie, 5, 7-8, 9, 11, 12) oraz 7 krótszych sygno-
wanych Ali (nr 1, 3 – trzykrotnie, 7-8, 9, 11). Często-
tliwość publikacyjną utrzymywał w roku 1949 (nr 1, 
3, 4, 5, 6, 12). W n-rze 1/1949 ukazała się jego Ogólna 
teoria organizacji w publikacjach i wykładach, będą-
ca swoistym inwentarzem zawężającego się stanu po-
siadania polskiego środowiska w porównaniu do lat 
przedwojennych, niepodanego, co oczywiste, expressis 
verbis. W 1947 roku opublikowany został także arty-
kuł S. Guzickiego: Obliczanie kosztów produkcji stali, 
(„Przegląd Organizacji” 1947, nr 6).

Na inne jednakże wydarzenie należy w tym miej-
scu zwrócić szczególną uwagę. W 15 rocznicę śmierci 
Karola Adamieckiego (1866-1933) w maju 1948 roku 
zorganizowano ku czci lidera „polskiej szkoły organiza-
cji” upamiętnienie i rozpowszechnienie jego dokonań, 
m.in. poprzez cykl artykułów w „Przeglądzie Organiza-
cji” (1948, nr 5), w tym S. Guzickiego Istota i definicja 
naukowej organizacji. Uwagi na tle wspomnień – dys-
kusji z Profesorem Karolem Adamieckim oraz Wł. Ba-
lińskiego Wykresy Adamieckiego25. Był to należny mi-
strzowi trybut w czasach zapowiadających najgorsze.

W 1949 roku czarne chmury zawisły nad INOiK. 
Od marca 1949 został przemianowany na Towarzy-
stwo, gdyż forma Instytutu zaczęła przysługiwać tyl-
ko jednostkom państwowym. Coraz bardziej usłużna 
postawa wobec zwiększających się roszczeń władzy 
nie wystarczała. Założony w 1948 roku Główny Insty-
tut Pracy miał cele i zakres działania pokrywający się 
z TNOiK. Po co miały być dwie dublujące się organi-
zacje? W grudniu 1949 roku doprowadzono do zwoła-
nia Zjazdu Nadzwyczajnego, na którym przegłosowano 
uchwałę o samolikwidacji Towarzystwa26. Prof. Stani-
sław Guzicki miał wystąpienie obszernie uzasadniają-
ce ten krok. Istnieje domniemanie, że Władysław Ba-
liński był jednym z dwóch głosów, które wstrzymały 
się przed opowiedzeniem się za zwinięciem działalno-
ści. Prof. Guzicki stanął potem na czele Komisji Likwi-
dacyjnej TNOiK.

W lutym 1957 roku Towarzystwo się reaktywo-
wało. W zebraniu założycielskim wzięli udział niemal 
wszyscy członkowie uczestniczący w akcie samolikwi-
dacji. Paradoksem jest, że z wnioskiem inicjującym, 
uzasadniającym sens działania Towarzystwa wystąpił 
prof. Guzicki. W listopadzie 1957 roku wznowiono wy-
dawanie „Biuletynu TNOiK”, w miejsce wydawanego 
do 1949 roku „Przeglądu Organizacji”. W artykule wstęp-
nym redaktor miesięcznika Władysław Baliński doko-
nał obrachunku rzekomych zysków i faktycznych strat, 

25 Oprócz postaci tu omawianych, w tym numerze „Przeglądu 
Organizacji” artykuły poświęcone Adamieckiemu zamieścili: Sta-
nisław Bieńkowski, Zbigniew Heidrich, Maria Ponikowska i Sta-
nisław Rażniewski. 

26 Więcej zob. A. Czech: Nauki o zarządzaniu w okresie powo-
jennym w Polsce (1945-1957). W: Przełomy w zarządzaniu. Cz. 1. 
Kontekst strategiczny. Red. Z. Dworzecki, B. Nogalski. TNOiK, 
Warszawa 2010, s. 325 i dalsze. 

jakie przyniosła likwi-
dacja Towarzystwa27. 
Redaktorem naczelnym 
Biuletynu, któremu od 
1962 roku przywrócono 
nazwę „Przeglądu Or-
ganizacji”, Wł. Baliń-
ski był do 1964 roku, 
potem nadal pozosta-
jąc czynnym członkiem 
zespołu redakcyjnego. 
Z kolei prof. Stanisław 
Guzicki wybrany został 
prezesem zarządu głów-
nego na kadencję 1958-
1960. Obydwaj otrzy-
mali godność członka 
honorowego TNOiK.

Z akcji, które wtedy 
podjęto, warto przypo-
mnieć fakt dedykowa-
nia nr 5/1958 „Biulety-
nu” Karolowi Adamieckiemu i jego dziełu. Stanisław 
Guzicki rzetelnie omówił wkład polskiego współtwórcy 
do nauki organizacji i kierownictwa, Władysław Baliń-
ski podjął kontrowersyjny temat podstawowych praw 
organizacji w ujęciu Adamieckiego, a wielka dama śro-
dowiska organizatorskiego Maria Ponikowska wspomi-
nała lata pracy z profesorem Karolem Adamieckim28. 
Kilka lat później odpowiadając na pytanie Czytelnika, 
W. Baliński objaśniał jeszcze, czym są Harmonogramy 
(„Przegląd Organizacji” 1962, nr 2).

Niezmiennie aktywny, choć naturalnie przy spa-
dającej częstotliwości druku (np. w 1973 roku oprócz 
artykułu podstawowego opracował dwa krótkie do-
niesienia i dwie recenzje), swój wspomnieniowy i nie-
jako pożegnalny tekst Z przeszłości «Przeglądu Orga-
nizacji» („Przegląd Organizacji” 1973, nr 5) poświęcił 
czasopismu, którym przez niemal 14 lat w politycznie 
różniących się nieraz diametralnie okresach kierował. 
W okresie 1968-1971 został wybrany w skład Głównego 
Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa. Natomiast prof. inż. 
Stanisław Guzicki po zaprzestaniu prezesury TNOiK 
w 1960 roku pozostawał niezmiennie członkiem Głów-
nej Rady Naukowej do 1974 roku. Zmarł 26 czerwca 1976 
roku w Warszawie

Balińskiego kontakt z zespołem redakcyjnym ule-
gał stopniowemu osłabieniu. Pracował do ostatniej 
chwili. Cieszył się z przyznanego w ostatniej chwili 
odznaczenia Medalem Komisji Edukacji Narodowej29. 
Starał się utrzymywać styl i elegancję do samego koń-
ca. Odszedł 24 stycznia 1978 roku. Pozostały po nim 
dokonania, coraz częściej zapominanego dziś wybitne-
go teoretyka i praktyka organizacji, publicysty i działa-
cza. Warto do tej spuścizny wracać, tak jak należy od-
dać cześć postawie, którą prezentował i poprzez którą 
oddziaływał na otoczenie. Szczęściarzami byli ci spo-
śród środowiska organizatorów, którzy mogli z Nim się 
spotykać i współpracować.

(Dokończenie nastąpi)

27 W. Baliński: Referat Tymczasowego Zarządu na Walnym 
Zgromadzeniu TNOiK w Warszawie w dniu 19 maja 1957 roku. 
„Biuletyn TNOiK” 1957, nr 1, s. 8-16. 

28 M. Ponikowska: Karol Adamiecki – wspomnienia sprzed 25 lat. 
„Biuletyn TNOiK” 1958, nr 5, s. 3-9 oraz wykaz prac s. 10-12; S. Gu-
zicki: Karol Adamiecki i jego wkład do nauki organizacji i kierow-
nictwa. Op. cit.,  s. 13-20; W. Baliński: O podstawowych prawach 
organizacji w ujęciu Adamieckiego. Op.cit., s. 21-29. 

29 S. Kwiatkowski: Władysław Baliński…, op. cit. 

Wł. Baliński odsłania tablicę poświęconą pamię-
ci prof. Karola Adamieckiego, Warszawa ul. Mo-
kotowska 51/53, 16.05.1973. Źródło: „Przegląd 
Organizacji” 1973, nr 6.
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Krakowski hejnał oraz występ zespołu Jana 
Trebuni-Tutki rozpoczęły 16. Targi Książki w Kra-
kowie. Wydawców, autorów i czytelników powita-
li Grażyna Grabowska – prezes Targów w Krako-
wie, Jacek Majchrowski – prezydent Krakowa oraz 
burmistrz Zakopanego – Janusz Majcher, inaugu-
rujący Salon Małe Ojczyzny. Najważniejsza impre-
za targowa dla miłośników książek w Polsce odby-
ła się 25-28 października. Jak co roku nie mogło na 
nich zabraknąć Wydawnictwa Naszej Uczelni, któ-
rego stoisko znajdowało się w Salonie Wydawców 
Akademickich, objętym honorowym patronatem 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Barbary 
Kudryckiej. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji 
Targów Książki były słowa angielskiej pisarki Clare 
Morrall: „Istnieję po to, żeby czytać książki...”.

Targi cieszyły się wyjątkowym zainteresowa-
niem czytelników, których w ciągu 4 dni przybyło 
ponad 34 tys. Oczywiście również w tym roku orga-
nizatorzy zaprosili wielu autorów nowości wydaw-
niczych i gości, do których po dedykacje ustawiały 
się setki czytelników. Wśród nich można było spo-
tkać m.in. prof. Władysława Bartoszewskiego, Ma-
rię Czubaszek, Mieczysława Czumę, Urszulę Du-
dziak, Annę Dymną, Krzysztofa Hołowczyca, Szy-
mona Hołownię, Dorotę Masłowską, Jana Nowic-
kiego, Martynę Wojciechowską, a także byłe prezy-
dentowe, Danutę Wałęsę i Jolantę Kwaśniewską, 
natomiast z zagranicznych m.in. Andreę Anastasie-
go, trenera naszej reprezentacji narodowej w siat-
kówce, czy Sorja Chalandona, zeszłorocznego laure-

ata nagrody Goncourt.
Już po raz 15. pod-

czas Targów Książki 
została przyznana Na-
groda im. Jana Długo-
sza dla najlepszej książ-
ki humanistycznej, któ-
rą zdobył Andrzej Frisz-
ke za „Czas KOR-u.  
Jacek Geneza Solidar-
ności”, wydaną przez 
Znak. Konkurs ma na 
celu zwrócenie uwagi 
na to, jak ważny wkład 
wnoszą polskie publi-
kacje w rozwój świa-
towej nauki i kultury.

Po raz drugi, oprócz Salonów: Wydawców Aka-
demickich, Wydawców Katolickich, Nowych Me-
diów, targi wzbogacono o Salon Małych Ojczyzn, 
którego istnienie ma za zadanie podkreślić znacze-
nie regionów: ich odrębność kulturową, językową 
oraz specyfikę. Prezentowany w tym roku region 
to Podhale, którego literatura, sztuka i historia zo-
stały przedstawione podczas licznych wykładów, 
spotkań oraz wystaw. W programie znalazły się 
m.in. rozmowy z autorami książek i fotografami 
spod Tatr, warsztaty plastyczne oraz literackie dla 
dzieci i dorosłych.

Tegoroczne Targi Książki w Krakowie można 
uznać za udane ze względu na spore zaintereso-
wanie czytelników publikacjami naszego Wydaw-
nictwa. Mamy nadzieję, że przyszłoroczne święto 
książki będzie równie pomyślne.

Magdalena Bulanda, Patrycja Keller,
Beata Kwiecień

Targi Książki 
w Krakowie16.
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