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Studia podyplomowe i szkolenia 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

WYŻSZE KWALIFIKACJE   / Nasze studia podyplomowe pozwalają podnieść kwalifikacje oraz zdobyć nowe  
umiejętności. Dedykujemy je między innymi: inżynierom, informatykom, biznesmenom, kadrze zarządzającej 
organizacjami prywatnymi i publicznymi, finansistom, psychologom, a także młodych absolwentom. 

KONTAKT ZE SPECJALISTAMI / Mamy ponad 20-letnie doświadczenie w kształceniu słuchaczy na studiach 
podyplomowych. Kadra składająca się z najlepszych specjalistów i praktyków z wielu różnych dziedzin życia 
gospodarczego zapewnia wysoki poziom nauczania.  

DOGODNE FORMY OPŁAT  / Rozumiemy potrzeby naszych słuchaczy, dlatego też oferujemy korzystne  
formy opłat: rozłożenie czesnego na raty, upusty cenowe, System Przywilejów Absolwentów (SPA). 

Post-graduate and training programs  
at the University of Economics in Katowice

HIGHER QUALIFICATIONS / Our post-graduate programs develop professional competences and help  
acquire new skills. They are addressed to engineers, IT specialists, entrepreneurs, executives working for  
private and public organisations, financial staff and managers, psychologists and young graduates.

CONTACT WITH EXPERTS / We have more than 20 years of experience in providing post-graduate courses.  
Our staff, comprised of the best researchers and practitioners in many areas of business, ensure top quality  
of teaching. 

CONVENIENT PAYMENT TERMS    /  We recognize the needs of our clients and are prepared to offer convenient 
tuition payment terms: instalments, discounts, the System of Privileges for Alumni (SPA).
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Od redakcji

Jubileusz 80-lecia uczelni 

Drodzy Czytelnicy! 
Wraz z inauguracją roku akademickiego 
2016/2017 Uniwersytet Ekonomiczny w Ka-
towicach rozpoczyna obchody jubileuszu 
80-lecia uczelni. W roku jubileuszowym za-
planowano wiele wydarzeń dla społeczności 
akademickiej. 

Nieoficjalnie obchody 80-lecia zainaugurowano 
uczczeniem 150. rocznicy urodzin Karola Adamiec-
kiego – patrona uczelni w latach 1972-2009 i współ-
twórcy nauk o zarządzaniu. 17 marca w auli Cen-
trum Nowoczesnych Technologii Informatycznych 
odbyła się z tej okazji uroczysta sesja naukowa.
Oficjalnie rok jubileuszowy otwiera jednak inaugu-
racja roku akademickiego 2016/2017, a jego punktem 
kulminacyjnym będzie Święto Uczelni 11 stycznia 
2017 roku. Z okazji jubileuszu zaplanowano wiele 
przedsięwzięć i publikacji naukowych.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 
80-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach chciałbym już teraz serdecznie zaprosić Pań-
stwa na wydarzenia, których celem jest utrwalenie 
relacji pomiędzy społecznością akademicką a oto-
czeniem uczelni, w tym na: 

  uroczysty koncert, kantatę sceniczną „Carmina 
Burana” Carla Orffa w ramach obchodów Święta 
Uczelni 11 stycznia 2017 roku. Koncert organizo-
wany jest we współpracy chórów: Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, Politechniki 
Śląskiej, Szkoły Muzycznej w Katowicach oraz 
orkiestry i solistów Akademii Muzycznej im. 
Karola Szymanowskiego w Katowicach wraz 
z Miastem Katowice,
  jubileuszowy Bal Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach – 28 stycznia 2017 roku,
  wystawę „Uniwersytet Ekonomiczny w Katowi-
cach w historii miasta” zaplanowaną na maj 2017 
roku na katowickim rynku przy współudziale 
Miasta Katowice,
  jubileuszowe zjazdy absolwentów – 28 paździer-
nika 2016 r. oraz we wrześniu 2017 r.

Więcej informacji o jubileuszu znaleźć można na 
specjalnej stronie internetowej pod adresem: www.
ue.katowice.pl/jubileusz, natomiast wiele wiado-
mości z życia uniwersytetu znajdziecie Państwo na 
kolejnych stronach „Forum”. Zachęcam do lektury 
i do radosnego świętowania jubileuszu. 

Prof. Sławomir Smyczek
prorektor ds. edukacji i internacjonalizacji

From the Editor

80th Anniversary of the University

Dear Readers,
The inauguration of the 2016/2017 academic 
year launches the celebrations of the 80th an-
niversary of the University of Economics in 
Katowice. The anniversary year will offer the 
academic community an opportunity to partici-
pate in and enjoy a series of celebratory events.

The unofficial start of the anniversary took place dur-
ing the celebrations commemorating the 150th an-
niversary of the birth of Karol Adamiecki, the patron 
of the university in the years 1972-2009 and one of 
the founders of scientific management. On March 
17, a formal academic session was held to mark the 
occasion.
Officially, however, the anniversary year starts with 
the inauguration of the 2016/2017 academic year and 
will culminate in the University Day on January 11, 
2017. The anniversary celebrations will feature a se-
ries of events and a number of scientific publications. 
On behalf of the Organizing Committee of the 80th 
Anniversary of the University of Economics in Kato-
wice, I would like to invite you to the events that will 
strengthen the bond between the academic commu-
nity and the university’s environment, including:

  the performance of Carl Orff’s scenic cantata 
“Carmina Burana” during the University Day 
celebrations on 11 January 2017. The concert is 
organized jointly by the choirs of the University of 
Economics in Katowice, the Technical University 
of Silesia, the School of Music in Katowice, the 
orchestra and soloists of the Karol Szymanowski 
Academy of Music in Katowice, and the City of 
Katowice,
  the Anniversary University Ball – 28 January 2017, 
  the exhibition “The University of Economics in 
Katowice in the history of the City of Katowice” 
planned for May 2017 in Katowice’s Market Square 
and prepared with the support of the City Hall, 
  the Anniversary Alumni Conventions – 28 Octo-
ber 2016 and September 2017.

More information on the anniversary is available on 
a dedicated website at www.ue.katowice.pl/jubileusz, 
while more news on the life at the University is to be 
found on the next pages of the Forum. I hope you will 
read this edition with interest and celebrate the an-
niversary with joy. 

Prof. Sławomir Smyczek
Vice-Rector for Education and Internationalization

Fot. / photo R. Kaźmierczak



2 FORUM_nr  43 / 2016

Spis treści / Table of contents

1

5

6

9 

18

18

19

 
21

24 

28

30

33

34

34

36

36

37

 
43

46

48

51

53

54 

57

 
59

 
61

63

64

65

67

Od redakcji / From the Editor

Pokaż nam swoją historię / My UE Story

Uniwersytet marzeń. Konkretnie / A dream university. Specifically

Kadencja 2016-2020. Przedstawiamy nowe władze uczelni i wydziałów / Term of office 2016-2020. 
New university and faculty authorities

Wybrano nowe władze RKRUA / New RKRUA authorities elected

Habilitacje na WIiK / Habilitations at WIiK

Jubileusz 50-lecia pracy akademickiej prof. Jana Wojtyły / 50th anniversary of Prof. Jan Wojtyła’s  
academic work

Kapitał – praca – człowiek / Capital – work – man

Z wizytą u partnerów uniwersytetu. „Euro-Centrum” wokół nowoczesnej energetyki / Visiting our 
Partners. Euro-Centrum – focus on modern energy systems

ISD2016 Information Systems Development

Katowice Entrepreneurship Academy of Video Games

Tutoring

Doktoraty przemysłowe / Industrial doctorates

II Dzień Internacjonalizacji / The 2nd Internationalization Day

Wyróżnienie InterStar 2016 dla młodego naukowca / InterStar 2016 award for a young scientist

Klub Biegowo-Czytelniczy / Read & Run Club

Dziewczyny na szóstkę! Nasza absolwentka o swojej drodze na Igrzyska Olimpijskie w Rio /  
Olympians fencing for Poland! Our graduate about her road to the Olympic Games in Rio

Nowi partnerzy uniwersytetu / Our new partners

11 stycznia – obchody Święta Uczelni / 11 January – University Day

Jubileusz 150. rocznicy urodzin Karola Adamieckiego / 150th anniversary of Karol Adamiecki’s birth

Urodziny Karola / Karol’s birthday

Wystawa w Bibliotece Śląskiej / Exhibition in the Silesian Library

Europejski Kongres Gospodarczy 2016 z udziałem UE Katowice / UE Katowice at the European  
Economic Congress 2016

Podsumowanie drugiej edycji projektu „EEC – Liderzy przyszłości” / “EEC – Leaders of Tomorrow”  
– summary of the 2nd edition

Projekty regionalne i lokalne – interesariusze projektu / Regional and local projects – project  
stakeholders

W Szanghaju – o transporcie / Talking transport in Shanghai

Dobry wywiad jest jak dobra rozmowa / A good interview is like a good conversation

Z promocją na bieżąco / Keeping up to date with promotion issues

80. rocznica urodzin prof. Czesława Głombika / 80th birth anniversary of Professor Czesław Głombik

Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach śpiewa już 10 lat / The Choir of the University  
of Economics in Katowice has been singing for ten years



3

Forum – Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 43, październik 2016 / Bulletin of the University of Economics in Katowice, Number 43, October 2016  Adres 
redakcji: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Biuro Rektorskie / Editorial Board: University of Economics in Katowice, Rector’s Office: ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, e-mail:  
biuro.rektorskie@ue.katowice.pl  Rada Programowa / Programme Board: Sławomir Smyczek (przewodniczący / chairman), Maria Buszman-Witańska, Izabela Gajda-Perek, 
Marek Kiczka, Marek Adamczyk, Krzysztof Niestrój  Redaktor naczelny / Managing editor: Marcin Baron  Opracowanie graficzne i skład / Graphic design composition and layout: 
Krzysztofa Frankowska-Piechowicz  Tłumaczenia na język angielski / Translation: Jolanta Łącka-Badura, Magdalena Łęska, Beata Marcinkowska, Mirosława Knapik-Jach; Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Katowicach / University of Economics in Katowice  Korekta / Edition: Elżbieta Spadzińska-Żak  Druk / Print: Drukarnia Archidiecezjalna, ul. Wita Stwosza 11,  
40-042 Katowice  Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian redakcyjnych w nadesłanych tekstach. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. 
Materiały nadesłane publikowane są nieodpłatnie. / The Editorial Board reserves the right to abridge and edit contributions. The Editorial Board does not return unsolicited 
submissions. Contributions are published without remuneration.  ISSN 1731-075X  Nakład 1500 egz. / Circulation 1,500  Bezpłatny materiał promocyjny Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach / Free promotional material of the University of Economics in Katowice

69 

70

73

 
74 

77

78

80

82

83

84

87

89 

91

95 

97

98

100

102

103

104

105

Prestiżowa nagroda proMYK 2016 dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach / Prestiguous  
proMYK 2016 award for the University of Economics in Katowice

Srebrna moneta Centrum Pieniądza NBP i banknot upamiętniający 1050. rocznicę Chrztu Polski dla 
uniwersytetu / The NBP Money Centre silver coin and a banknote commemorating the 1050th  
anniversary of the Baptism of Poland for the University

O powstaniu Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka / About the creation of the NBP  
Money Centre in memory of Sławomir S. Skrzypek

Nasz student zwycięzcą Wielkiego Testu Wiedzy Ekonomicznej / Our student wins the Great Test  
of Economic Knowledge

Poznaj zwycięzcę / Meet the winner

Szlak do wolności / Route to Freedom

Cudzoziemcy zakochują się w Śląsku / Foreigners fall in love with Silesia

Już rok są z nami / A year behind us

Pod holenderskimi skrzydłami / Under the Dutch wings

Rozwijamy współpracę z partnerem amerykańskim / Growing cooperation with an American partner

4th Erasmus Staff Training Week “Soft Skills in the International Setting”

Studenci zagraniczni w Polsce i na uniwersytecie / International students in Poland and at the  
University

Najwyższy stopień podium dla naszych studentów / Our students on top of the podium

Co boli studenta Uniwersytetu Ekonomicznego? / What hurts a student of the University  
of Economics in Katowice?

Rzecznicy vs dziennikarze, czyli 1% dla Śląska 2016 / Spokesmen vs. Journalists, or 1% for Śląsk 2016

Podróż życia na wyciągnięcie ręki / A trip of your life – within your reach

Uniwersytet odpowiedzialny społecznie / Socially responsible University

„Dobry, elegancki ubiór otwiera wiele różnych drzwi” – wywiad z blogerem modowym Janem  
Adamskim / ‘Good and smart outfit may open many doors’ – an interview with Jan Adamski,  
a fashion blogger

Ekonomiczne losy absolwentów UE Katowice / Career Destinations of the UE Katowice Graduates

Nowości wydawnicze i zapowiedzi / New releases, coming soon

O uczelni – informator / About university – guide



 1936—1949  Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych
  Higher School of Social and Economic Sciences

1949—1950  Państwowa Wyższa Szkoła Aministracji Gospodarczej
  National School of Economic Administration

 1950—1972  Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Katowicach
  Higher School of Economics in Katowice

 1972—1974  Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego 
  w Katowicach
  Karol Adamiecki Higher School of Economics 
  in Katowice

 1974—2010  Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego 
  w Katowicach
  Karol Adamiecki University of Economics in Katowice

 2010  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  University of Economics in Katowice

 1937—1950  Wydział Organizacji Przemysłowej
  Faculty of Industrial Organization

 1950—1952  Wydział Planowania Przemysłu
  Faculty of Industry Planning

 1952—1992  Wydział Przemysłu
  Faculty of Industry

 1992  Wydział Zarządzania
  Faculty of Management

 1938—1951  Wydział Administracji Publicznej
  Faculty of Public Administration

 1948—1950 Wydział Handlowy
  Faculty of Trade

 1950—1957  Wydział Finansów
  Faculty of Finance

 1969—1974  Wydział Handlu i Ekonomiki Żywienia
  Faculty of Commerce and Nutrition Economics

 1974—1992  Wydział Handlu, Transportu i Usług
  Faculty of Trade, Transport and Services

 1992  Wydział Ekonomii
  Faculty of Economics

 2002  Wydział Finansów i Ubezpieczeń
  Faculty of Finance and Insurance

 2014  Wydział Biznesu, Finansów i Administracji
  Faculty of Business, Finance and Administration

Rektor
Rector

Administracja
Administration 

 2009  Wydział Informatyki i Komunikacji
  Faculty of Informatics and Communication
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Z okazji jubileuszu 80-lecia 
Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach zaprasza-
my wszystkich do dzielenia 
się z nami swoją historią 
związaną z uczelnią.

Jeśli masz zdjęcia sprzed lat 
wykonane w naszym kam-
pusie lub niezwykłe ujęcia 
wydarzeń z życia uczelni – 
podziel się z nami swoją hi-
storią. Opowiedz za pomocą 
fotografii, jak wspominasz 
swój czas na UE Katowice, 
gdzie spędzałaś/eś najwspa-
nialsze chwile i co szczegól-
nie utkwiło Ci w pamięci.

Wyślij swoje zdjęcia i stwórz-
my wspólnie niezwykłą 
opowieść. Szczegółowe infor-
macje dostępne są na stronie 
jubileuszu uczelni:

We would like to invite you 
to share your UE story with 
us to celebrate the 80th an-
niversary of the University  
of Economics in Katowice. 

If you have a photo taken 
in our campus years ago or 
capturing an event in the 
university’s life – show us 
your story. Tell it with a pho-
to, say how you remember 
your time at UE Katowice, 
where you had your great-
est time and what memories 
you cherish most. 

Send in your photo and 
become part of our unique 
history. 
More information is avail-
able on the EU Katowice 
Anniversary website:

Pokaż nam 
swoją historię  
– My UE Story

www.ue.katowice.pl/jubileusz
www.ue.katowice.pl/anniversary



kreowanie godnych następ-
ców. Kto tego nie potrafi, nie 
może czuć się prawdziwym 
mistrzem. W szczególności 
powinno to dotyczyć uniwer-
sytetów – wszak ich istotą jest 
kształcenie i wychowywanie.

Jak wobec tego w praktyce wi-
dzi Pan zmianę pokoleniową 
w uczelni? Co to będzie ozna-
czać dla polityki kadrowej? 
Jak się przełoży na działania 
organizacyjne?

Jeśli chodzi o politykę kadro-
wą, to chciałbym przekazywać 
kierowanie jednostkami tym 
naukowcom, którzy w czasie 
trwania kadencji nie osiągną 
wieku emerytalnego. A ma-
rzyłoby mi się powierzanie 
tych obowiązków tym, którzy 
mogliby pełnić funkcję przez 

1 września 2016 r. stery 
uczelni objął prof. Robert 
Tomanek. O realizacji za-
powiedzi programowych 

z rektorem rozmawia 
Marcin Baron.

Uniwersytet  
marzeń. 
Konkretnie
A dream university. 
Specifically 

dwie kadencje. W ten sposób 
mistrzowie przekazujący stery 
swoim następcom mogliby 
służyć im radą przez dłuższy 
czas. Chciałbym dodać, że 
nie wymaga to zmiany po-
lityki kadrowej uchwalonej 
przez Senat – wystarczy, żeby 
rektor nie korzystał z prawa 
wyjątków. Dotyczy to także 
momentu przechodzenia na 
zasłużoną emeryturę. Naszym 
mistrzom należy się szacu-
nek i stworzenie możliwości 
korzystania z ich mądrości 
i doświadczenia, nie możemy 
jednak na ich barki kłaść cię-
żaru utrzymywania uprawnień 
naukowych i dydaktycznych 
– tu musimy oprzeć się na 
ich wychowankach i osobach 
pozyskanych w drodze kon-
kursów.

Idee te są oczywiście szczytne. 
I przy okazji – czytając między 
wierszami – powinny popra-
wić wynik finansowy uczelni. 
Właśnie, bycie na plusie to 
kolejne ważne dla Pana Rek-
tora założenie. Jakie działania 
w tym zakresie chce Pan lan-
sować?

Na szczęście osiągnęliśmy już 
stan zbliżony do równowagi 
finansowej. Pomimo zapla-
nowanej straty, w ubiegłym 
roku wypracowaliśmy nie-
wielki zysk. Liczę, że w tym 
roku sytuacja się powtórzy. 
Ale na rok przyszły chciałbym 
już „z definicji” planować 
dodatni wynik finansowy. 
Potrzebujemy dywersyfikacji 
i wzrostu przychodów. To 
działanie długofalowe, trzeba 

Panie Rektorze, w kampanii 
wyborczej pisał Pan, że uczelni 
potrzeba zmiany pokolenio-
wej. I – o zgrozo?! – napisał 
Pan to na Facebooku. Czy to 
nie zbyt buńczuczne jak na 
polskie, nazwijmy to, obyczaje 
akademickie?

Zmiany pokoleniowe to wa-
runek rozwoju. W przypad-
ku uniwersytetu chodzi mi 
o wspieranie karier naukow-
ców młodych i w średnim 
wieku. W ten sposób możemy 
osiągnąć dynamikę niezbędną 
w budowaniu wysokiej pozycji 
konkurencyjnej uczelni.
W nauce, i nie tylko, sukces 
polega na tym, że uczniowie 
przekraczają granice nakre-
ślone przez ich mistrzów. To 
przecież podstawa rozwoju. 
Mistrzostwo mistrzów to 

Fot. / photo  Foto-Korekt
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jednak podjąć już dziś stara-
nia o wzrost przychodów z: 
projektów, studiów podyplo-
mowych i szkoleń oraz prac 
badawczo-wdrożeniowych 
dla praktyki. Doświadczenie 
ekonomisty uczy mnie trudnej 
prawdy: bez optymalizacji 
kosztów nie osiąga się dłu-
gotrwałego sukcesu finanso-
wego. W pierwszej kolejności 
dotyczy to kosztów związa-
nych z wsparciem procesów. 
Także tam, gdzie dla „zapew-
nienia komfortu wytwarza-
nia”, o którym pisał János 
Kornai, utrzymujemy zbędne 
moce produkcyjne, konieczne 
są ograniczenia. Dodałbym 
do tego wątpliwą aktywność 
dydaktyczną skutkującą nad-
godzinami o małej efektyw-
ności. Wartość nadgodzin jest 
ponad dwukrotnie wyższa od 
planowanych na kolejne lata 
(2015-2016) strat. Jeśli część 
oferty polega na redundancji 
treści w dodatku oferowanej 
małym specjalnościom czy 
kierunkom, gdzie dla zapeł-
nienia limitu przyjmujmy 
kandydatów prawie bez barier 
– to chciałbym się zapytać, 
czy taka praca ma sens? 
Moim zdaniem nie. Otoczenie 
potrzebuje naszego wsparcia 
eksperckiego i projektowego. 
Rośnie rynek kształcenia przez 
całe życie. To są pola sensow-
nej, długofalowej i nieuzależ-
nionej od zmiennych dotacji 
budżetowych pracy. Niech 
nasz wysiłek tworzy wartość 
i zwiększa przychody, a nie 
tylko obciąża koszty.

Przyziemnie się zrobiło. Panie 
Rektorze – pytanie o wizję – 
uczelnia 2020; uczelnia 2024?

To nic „przyziemnego” trzeź-
wo patrzeć na realia ekono-
miczne. Snucie wielkich wizji 
bez twardego stąpania po 
ziemi grozi przykrym upad-
kiem. Nieufnie podchodzę do 
ogólnych czy wręcz ogólniko-
wych wizji, tak często obec-
nych w strategiach. Proszę 
pozwolić, że pozostanę przy 
marzeniach, które sformuło-
wałem w programie wybor-

czym „Uniwersytet marzeń. 
Konkretnie”. Marzenia nie 
zawsze się spełniają, ale są 
motorem rozwoju. Zakładam, 
że w roku 2020 Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach 
będzie w znacznie lepszej kon-
dycji ekonomicznej niż teraz, 
wyżej w rankingach, a nade 
wszystko bardziej ceniony 
przez kandydatów, studentów 
i absolwentów. Chciałbym 
wyraźnie podnieść wartość 
naszej marki. Wizji na 2024 
rok nie odważę się kreślić, wy-
brano mnie na kadencję 2016-
2020. Dodam tylko, że oprócz 
marzeń na lata 2016-2020 
mam nadzieję, że tym, którzy 
przygotowują zmiany w sys-
temie szkolnictwa wyższego 
na kolejne lata, nie zabraknie 
wyobraźni, która według 
Alberta Einsteina ważniejsza 
jest od wiedzy. W przeciwnym 
wypadku nasz wysiłek może 
być zaprzepaszczony.

Dobrze, na zakończenie za-
trzymajmy się na chwilę na 
„konkretnie”. Co konkretnie 
nas czeka w nadchodzących 
latach? Jakie działania uznaje 
Pan za flagowe dla swojej 
kadencji?

Realizując obowiązującą 
strategię uniwersytetu i mój 
program wyborczy, chciałbym 
wykorzystać możliwości: 
internacjonalizacji, realizacji 
trzeciej misji uczelni oraz inte-
gracji potencjału akademickie-
go. Jeśli chodzi o oczekiwane 
konkrety w tym zakresie, to 
są nimi: w zakresie internacjo-
nalizacji przynajmniej jedna 
akredytacja międzynarodo-
wa; w obszarze trzeciej misji 
uczelni zdecydowane, liczone 
w wartości realizowanych pro-
jektów, poszerzenie współpra-
cy badawczo-wdrożeniowej 
zwłaszcza w obszarach rynku 
energii oraz rozwoju metro-
politalnego; a przez integrację 
rozumiem przygotowanie 
projektów wspólnych kierun-
ków kształcenia oraz wymiany 
potencjału dydaktycznego 
z uczelniami regionu oraz uni-
wersytetami ekonomicznymi.

On September 1, 2016, Prof. Robert Tomanek took 
over as the Rector of the University of Economics 
in Katowice. He is talking to Marcin Baron about 
pursuing his election commitments.

Uniwersytet  
marzeń. 
Konkretnie

Tym flagowym przedsięwzię-
ciom muszą towarzyszyć 
sygnalizowane już zmiany 
w zakresie realizacji polityki 
kadrowej oraz wzrostu efek-
tywności zaplecza nauko-
wo-dydaktycznego. Musimy 
także dokończyć inwestycje 
w kampusie. Chcę w 2018 
roku zakończyć remont rek-
toratu. Kolejne działanie to 
rozbiórka budynku D w latach 
2017-2018 i rozpoczęcie w ko-
lejnych dwóch latach budowy 
nowego budynku albo inne 
zagospodarowanie tej prze-
strzeni. Potrzebne nam jest 
także uporządkowanie kam-
pusu Bogucicka, w tym ewen-
tualne ograniczenie ruchu 
i wprowadzenie strefy „Tempo 
30” na ulicy Bogucickiej. Trze-
ba otworzyć przestrzeń kam-
pusu oraz zbyć słabo wyko-
rzystywane składniki majątku: 
sprzedać budynek P przy ulicy 

Mr Rector, in your election 
campaign you stressed the 
need for a generational change 
at the university. And – on top 
of that – you wrote it on Face-
book. Wasn’t it a bit audacious 
looking at, so to say, Polish 
academic customs? 

Generational changes are a 
prerequisite for growth. When 
I’m talking about change at the 
University, I mean supporting 
the careers of young and mid-
dle-aged academics. This way 
we can achieve the dynamics 
necessary to build the strong 
competitive advantage of the 
University.
Both in science and beyond, 
success means that students 
cross the boundaries drawn by 
their masters. This is the foun-
dation of growth. The mastery 
of masters involves creating 
worthy successors. Someone 

unable to do this cannot really 
aspire to be a true master. 
This is particularly relevant to 
universities – after all, their 
mission is to educate and 
form. 

How do you envisage this 
generational change in prac-
tice then? What will it mean 
for the HR policy of the uni-
versity? How will it translate 
into organizational initia-
tives?

In terms of the staff policy,  
I would like to hand over the 
departments and other units 
to the academics who will not 
reach retirement age dur-
ing this term. What’s more, 
I would love to make these 
responsibilities over to people 
who could stay in office for 
the coming two terms. This 
way, the masters would be 

Pułaskiego i sfinalizować pro-
cedurę odwołania darowizny 
zespołu pałacowo-parkowego 
w Młoszowej.
Na te działania nałożą się 
zapewne dziesiątki innych 
decyzji warunkowanych sytu-
acją ekonomiczną uczelni oraz 
dynamiką otoczenia. Najwięk-
szym bogactwem uniwersyte-
tu powinien być kapitał spo-
łeczny. Idąc w tym kierunku, 
chciałbym zwiększyć znaczenie 
motywacyjnych elementów 
wynagrodzeń, a w sprzyjają-
cych okolicznościach finanso-
wych poszerzyć zabezpieczenia 
i bonusy socjalne. Dobrze 
pracujący, identyfikujący 
się w pełni z uniwersytetem 
pracownik powinien czuć się 
bezpiecznie i koncentrować 
na realizacji swojej misji na-
ukowej, dydaktycznej, a także 
logistycznej, która związana 
jest z obsługą procesów.
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able to offer support and ad-
vice to their successors even 
longer. I should add that this 
does not entail changing the 
staff policy adopted by the 
Senate – all that the rector has 
to do is not use exceptions, in-
cluding the ones that apply to 
the departure on retirement. 
We owe respect to our mas-
ters and need to create such 
conditions that they can share 
their wisdom and experience 
with us, but we cannot burden 
them with research and teach-
ing entitlements – here, we 
have to rely on their succes-
sors and other professionals 
appointed in the course of 
open competitions.

These are all perfectly le-
gitimate ideas. What’s more 
– reading in between the lines 
– they should improve the 
financial performance of the 
university. Actually, Mr Rector, 
staying in the black is another 
of your election commitments. 
What initiatives are you going 
to promote in this respect?

I’m happy to say we’ve almost 
brought the university back to 
financial equilibrium. Despite 
a predicted loss, we made a 
small profit last year. I hope 
the same will happen this 
year. By definition, however, 
I’d like to plan for a positive 
financial result in the next 
year. We need increased and 
more diversified revenues. This 
is a long-term commitment, 
but the efforts to increase 
revenues from projects, post-
graduate programmes, training 

courses, and research and 
development for business 
practice have to start today. 
The experience of an econo-
mist has taught me the diffi-
cult truth: sustainable financial 
success cannot be achieved 
without cost efficiency. First of 
all, this applies to costs related 
to process support. Also, we 
need to introduce necessary 
constraints where we still 
maintain “surplus slack to en-
sure the ease of production”, 
to quote János Kornai. Finally, 
I would mention questionable 
teaching activity leading to 
ineffective overtime. The value 
of overtime is twice as high as 
the value of losses planned for 
subsequent years (2015-2016). 
If part of the educational offer 
comprises redundant content, 
which – to make things worse 
– is delivered to small spe-
cializations or courses where 
we admit candidates almost 
without any limitations, my 
question is: “Does this work 
make sense?”. I don’t think so. 
The environment needs our 
expertise and project support. 
The lifelong learning market is 
growing. These are the fields 
of meaningful, long-term 
work that is not dependent 
on budget subsidies prone to 
change. Let’s make sure that 
our efforts create value and 
increase revenues instead of 
just raising costs. 

We’re talking about quite 
down-to-earth things here. Mr 
Rector – now a question about 
the vision – the university 
2020, the university 2024?

There’s nothing “down-to 
earth” about paying attention 
to economic realities. Grand 
visions without keeping your 
feet on the ground may end in 
an unpleasant fall. I’m distrust-
ful of general or even sketchy 
visions, so often present in 
strategies. I’d rather stick to 
the dreams I put into words in 
my election programme – “A 
dream university. Specifically”. 
Dreams don’t always come 
true, but they are a driving 

force behind growth. I assume 
that in 2020 the University 
will be in much better shape 
financially than now, higher 
in rankings, and, above of all, 
more valued by candidates, 
students and graduates. I’d 
like to increase the value of 
our brand significantly. I won’t 
risk a vision for 2024, as I’ve 
been elected for the 2016-
2020 term. Let me just add 
that apart from the dreams 
for the years 2016-2020, I also 
have hopes that people who 
are working on the changes in 
the higher education system 
will not be short of imagina-
tion, which, according to Albert 
Einstein, is more important 
than knowledge. Otherwise, 
our efforts may be wasted.

Let’s finish this interview with 
the word “Specifically.” What 
specifically should we expect 
in the coming years? What do 
you consider as flagship initia-
tives of your term?

While implementing the cur-
rent strategy of the University 
and my election programme, 
I’d like to take advantage of 
the opportunities arising from 
internationalization, the uni-
versity’s third mission and the 
integration of academic poten-
tial. When it comes to specific 
expectations, these involve: 
at least one international 
accreditation with respect to 
internationalization; with re-
spect to the University’s third 
mission, a significant exten-
sion – reflected in the number 
of projects – of research and 
implementation cooperation, 
especially in the energy mar-
ket and in the field of metro-
politan development; finally, 
integration will involve joint 
study programmes, exchange 
agreements and teacher/
student mobility schemes 

with economics universities 
and other universities in the 
region. 

These flagship initiatives must 
be accompanied by changes 
in the staff policy mentioned 
above and the increased effec-
tiveness of the research and 
teaching base. We also have 
to complete investments in 
the campus. In 2018, I intend 
to finish the renovation of the 
rectorate building. Further 
steps involve the demolition of 
building D in the years 2017- 
-2018 followed by the launch 
of the construction of a new 
building or an alternative 
development of this space. We 
also need to modernize the 
Bogucicka campus, perhaps 
consider introducing a “Tempo 
30” zone on Bogucicka Street 
itself. The campus space has 
to be opened up, while the 
underused assets should 
be divested: building P in 
Pułaskiego Street will be sold 
and the revocation of the gift 
deed for the Młoszowa com-
plex will be completed. 

These actions will undoubt-
edly run along tens of other 
decisions stemming from the 
economic situation of the 
university and the dynamics of 
the environment. The greatest 
asset of our University should 
be social capital. In line with 
this, I’d like to increase the 
role of incentives in the remu-
neration system and, when 
the financial circumstances of 
the university allow, widen the 
range of social benefits and 
bonuses. The employees who 
are fully committed to the Uni-
versity and work well should 
feel secure and concentrate 
on pursuing their research and 
teaching mission and perform-
ing logistics duties involved in 
day-to-day operations. 
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Rektor / Rector
Dr hab. Robert Tomanek
prof. UE

Motto na kadencję: Uniwersytet 
otwarty na otoczenie
Specjalizacja naukowa: ekono-
mika i organizacja transportu, 
analiza i projektowanie systemów 
transportowych, polityka trans-
portowa, zrównoważona mobil-
ność metropolitalna
Hobby: pływanie (trzykrotny 
złoty superpływak Siemianowic), 
muzyka poważna, aktywny wy-
poczynek z rodziną (rower), psy 
(szczególnie owczarki szkockie)

Motto for the term: University 
open to the environment
Research specialization: trans-
port economics and organization, 
transport system analysis and 
design, transport policy, sustain-
able urban mobility 
Hobbies: swimming (three time 
winner of the Super Swimmer 
competition in Siemianowice), 
classical music, leisure activities 
with family (cycling), dogs (par-
ticularly collies)

Prorektor ds. nauki  
i kadry akademickiej / 
Vice-Rector for Science  
and Academic Staff Affairs
Dr hab. Barbara Kos
prof. UE

Motto na kadencję: Rozwój badań 
naukowych i kadry akademickiej 
kluczem do sukcesu Uniwersytetu
Specjalizacja naukowa: ekonomi-
ka transportu, spedycja i zarzą-
dzanie logistyczne
Hobby: historia sztuki, muzyka, 
fantastyka i podróże

Motto for the term: Research and 
academic staff development is the 
key to the University’s success 
Research specialization: transport 
economics, shipping and logistics 
management
Hobbies: history of art, music, 
science fiction and fantasy, travel

Prorektor ds. edukacji 
 i internacjonalizacji /  
Vice-Rector for Education  
and Internationalization
Prof. dr hab.  
Sławomir Smyczek

Motto na kadencję: Transparent-
ność, współpraca i umiędzynaro-
dowienie
Specjalizacja naukowa: zachowa-
nia konsumentów, finanse beha-
wioralne i marketing 
Hobby: projektowanie ogrodów, 
podróże zagraniczne, kuchnie 
świata 

Motto for the term: Transparency, 
cooperation and internationaliza-
tion
Research specialization: consum-
er behavior, behavioral finance 
and marketing
Hobbies: garden design, foreign 
travel, world cuisines

Kadencja 2016–2020 / Term of office 2016–2020  
Przedstawiamy nowe władze uczelni i wydziałów
New university and faculty authorities

    Fot. / photos Foto-Korekt
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Wydział Biznesu  
Finansów i Administracji
Założenia programowe: 

  ugruntować obecność Wydziału 
w rejonie rybnickim
  promować studia na Wydziale, 
aby uczynić je pierwszym wybo-
rem kandydatów
  poprzez różnorodność aktywno-
ści Wydziału wyzwalać inicjaty-
wę i kreatywność studentów 
  angażować lokalny biznes 
i administrację we współpracę 
z Wydziałem
   uruchomić studia drugiego 
stopnia na Wydziale 

Faculty of Business, 
Finance and Administration
Policies and objectives:

  to strengthen the presence of 
the Faculty in the Rybnik region
  to promote the Faculty’s study 
program as the first choice for 
candidates
  to stimulate students’ initiative 
and creativity through a variety 
of the Faculty’s activities
  to engage local businesses and 
administrative bodies in coope-
ration with the Faculty
  to launch Master’s degree pro-
grams 

Dziekan / Dean
Dr inż. Tomasz Zieliński

Motto na kadencję: Kształcić  
lokalnie i praktycznie, ale uni-
wersytecko
Specjalizacja naukowa: finanse 
Hobby: sprawy społeczne i poli-
tyczne, dobra książka i muzyka, 
rodzina i przyjaciele 

Motto for the term: To provide 
locally- and practically-oriented 
education, maintaining high aca-
demic standards 
Research specialization: finance 
Hobbies: social and political is-
sues, reading, music, family and 
friends 

Prodziekan ds. studenckich 
/ Vice-Dean for Student  
Affairs
Dr Grażyna Rzeszotarska 

Motto na kadencję: Działajmy 
wspólnie tak, aby osiągnąć suk-
ces, czyli zbudować to co chcemy; 
działajmy tak, aby to co zrobimy 
podobało się nam, bo wtedy bę-
dziemy szczęśliwymi ludźmi
Specjalizacja naukowa: ekono-
mia, globalizacja, transformacja 
gospodarcza
Hobby: turystyka, literatura 
historyczno-biograficzna, pielę-
gnowanie przydomowego ogrodu, 
spędzanie czasu z rodziną

Motto for the term: Let’s act 
together to achieve success − to 
meet our goals and do our best 
to enjoy what we do, as this will 
make us happy 
Research specialization: eco-
nomics, globalization, economic 
transformation
Hobbies: tourism, historical and 
biographical literature, tending 
my garden, spending time with 
family

Wydział Biznesu Finansów i Administracji
Faculty of Business, Finance and Administration
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Wydział Ekonomii
Założenia programowe:

   do sukcesu przez edukację
   twórczy pracownicy i studenci
   z szacunkiem do tradycji, ale 
otwarci na zmiany
   po prostu rozmawiajmy  
ze sobą 

Faculty of Economics
Policies and objectives:

   to success through education
   creative staff and students
   respect for tradition, openness 
to change
   simply, let’s talk to each other 

Dziekan / Dean
Prof. dr hab. inż.  
Celina Olszak

Motto na kadencję: The roots of 
education are bitter, but the fruit 
is sweet
Specjalizacja naukowa: informaty-
ka zarządcza
Hobby: zwierzęta, podróże, narty

Motto for the term: The roots of 
education are bitter, but the fruit 
is sweet
Research specialization: manage-
ment informatics
Hobbies: animals, travel, skiing

Prodziekan ds. nauki / 
Vice-Dean for Science
Dr hab. Izabela Ostoj
prof. UE 

Motto na kadencję: „Z nauką jest 
jak z wiosłowaniem. Skoro tylko 
zaprzestaniesz pracy, zaraz spy-
cha cię do tyłu” (B. Britten)
Specjalizacja naukowa: rynek 
pracy i jego uwarunkowania  
instytucjonalne, uwzględniające 
specyfikę krajowych systemów 
gospodarczych
Hobby: literatura faktu, teatr 
współczesny, dobra muzyka, 
poznawanie nowych miejsc  
dalekich i bliskich

Motto for the term: “Science is 
like rowing against the current. 
Whenever you stop, you are im-
mediately pushed backwards.” 
(B. Britten)
Research specialization: employ-
ment market and its institutional 
determinants, including the speci-
ficity of domestic economic systems
Hobbies: non-fiction, contempo-
rary theatre, music, visiting new 
places − far and near

Wydział Ekonomii
Faculty of Economics

    Fot. / photos Foto-Korekt
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Prodziekan ds. rozwoju 
i współpracy z otoczeniem / 
Vice-Dean for Development 
and Cooperation with  
the Environment
Dr hab. Robert Wolny
prof. UE
 
Motto na kadencję: Współpraca – 
rozwój – sukces
Specjalizacja naukowa: badania 
rynku, zachowania podmiotów 
rynkowych, e-usługi
Hobby: literatura biograficzna, 
kino, teatr, pływanie, snowboard

Motto for the term: Cooperation 
– development – success
Research specialization: market 
research, behavior of market enti-
ties, e-services
Hobbies: biographical literature, 
cinema, theatre, swimming, 
snowboard

Prodziekan ds. edukacji / 
Vice-Dean for Education
Dr Grzegorz Głód 

Motto na kadencję: „Sama wie-
dza nie wystarczy, trzeba jeszcze 
umieć ją stosować” 
(J.W. Goethe)
Specjalizacja naukowa: konku-
rencyjność przedsiębiorstw, re-
strukturyzacja przedsiębiorstw, 
controlling, nowoczesne koncep-
cje i metody zarządzania, zarzą-
dzanie w jednostkach ochrony 
zdrowia
Hobby: wyścigi żużlowe, tenis 
ziemny

Motto for the term: “Knowledge 
alone is not enough, you still need 
to be able to apply it.”  
(J.W. Goethe)
Research specialization: enter-
prise competitiveness, enterprise 
restructuring, controlling, mod-
ern management concepts and 
methods, health care unit man-
agement
Hobbies: speedway racing, tennis

Wydział Ekonomii
Faculty of Economics

Wydział Finansów  
i Ubezpieczeń
Założenia programowe:

  Wydział ukierunkowany na fi-
nanse, ubezpieczenia i rachunko-
wość, działający w międzynarodo-
wym otoczeniu
  wzmacnianie akademickiego 
charakteru studiów przy jedno-
czesnym rozwijaniu współpracy 
z otoczeniem gospodarczym oraz 
instytucjami profesjonalnymi, 
w tym certyfikacyjnymi
  wzmacnianie pozycji naukowej 
Wydziału i realizowanie projek-
tów badawczych zgodnych z ob-
szarami priorytetowymi w zakre-
sie badań
  wspomaganie rozwoju kadry aka-
demickiej i zachowanie upraw-
nień habilitacyjnych w dwóch 
dyscyplinach
   ciągłe unowocześnianie progra-
mów studiów (w tym rozwijanie 
umiejętności studentów w zakre-
sie zastosowań nowoczesnych 
narzędzi informatycznych w fi-
nansach i rachunkowości) i utrzy-
manie wysokiej zatrudnialności 
absolwentów

Faculty of Finance  
and Insurance
Policies and objectives:

   Faculty focused on finance, insur-
ance and accounting, working in 
an international environment

   reinforcing the academic di-
mension of the Faculty’ study 
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Dziekan / Dean
Dr hab. Andrzej Piosik
prof. UE

Motto na kadencję: Wyzwalać 
energię i inicjatywę kadry wy-
działu w celu realizacji strategii  
Uniwersytetu oraz Wydziału
Specjalizacja naukowa:  
rachunkowość finansowa,  
rachunkowość zarządcza
Hobby: podróże, górskie wędrów-
ki, natura i dobra kuchnia

Motto for the term: To unleash 
the energy and initiative of the 
Faculty’s academic staff, neces-
sary for the implementation 
of the University’s and Faculty’s  
strategy 
Research specialization: financial 
accounting, management  
accounting 
Hobbies: travel, mountain hiking, 
nature and good cuisine

Prodziekan ds. nauki /  
Vice-Dean for Science
Prof. dr hab.  
Krzysztof Marcinek

Motto na kadencję: 
Budować dobre imię  
Wydziału
Specjalizacja naukowa:  
ekonomika inwestycji
Hobby: muzyka poważna,  
podróże

Motto for the term: To build 
the Faculty’s good reputation 
Research specialization: 
investment economics
Hobbies: classical music, 
travel 

programs, while developing 
cooperation with business 
environment and professional 
institutions, including certifica-
tion bodies
   enhancing the Faculty’s position 
in the world of science
   supporting the development of 
academic staff and maintaining 
the right to confer habilitation 
degrees in two disciplines
   ongoing modernization of study 
programs (including the devel-
opment of students’ IT skills for 
finance and accounting) and 
maintaining high graduate em-
ployability

Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Faculty of Finance and Insurance

    Fot. / photos Foto-Korekt
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Prodziekan ds. studiów 
I stopnia / Vice-Dean for  
Undergraduate Studies
Dr Anna Kuzior 

Motto na kadencję: „Inwestycja 
w wiedzę zawsze przynosi naj-
większe odsetki”  
(B. Franklin)
Specjalizacja naukowa: polska 
oraz międzynarodowa rachunko-
wość i sprawozdawczość finanso-
wa, problemy podatkowe  
w rachunkowości 
Hobby: muzyka, malarstwo  
i turystyka

Motto for the term: “An invest-
ment in knowledge always pays 
the best interest.”  
(B. Franklin)
Research specialization: Polish 
and international accounting  
and financial reporting, tax issues 
in accounting 
Hobbies: music, painting, tourism

Prodziekan ds. studiów  
II stopnia / Vice-Dean  
for Graduate Studies
Dr Krystyna Mitręga- 
-Niestrój

Motto na kadencję: „Edukacja 
jest najpotężniejszą bronią, której 
możesz użyć, aby zmienić świat” 
(N. Mandela) 
Specjalizacja naukowa: finanse 
międzynarodowe
Hobby: moja praca, dobra kawa 
i gotowanie

Motto for the term: “Education is 
the most powerful weapon which 
you can use to change the world.” 
(N. Mandela) 
Research specialization: interna-
tional finance
Hobbies: my job, good coffee and 
cooking

Wydział Informatyki  
i Komunikacji
Założenia programowe:

  WIiK liderem innowacyjnego in-
terdyscyplinarnego kształcenia 
studentów
  pełna orientacja na wspieranie 
wszechstronnego rozwoju studen-
tów w celu przygotowania ich do 
wejścia na rynek pracy

  współpraca z wybitnymi studen-
tami i kandydatami na studia siłą 
WIiK
   interdyscyplinarne i międzynaro-
dowe badania naukowe 
   współpraca naukowo-badawcza 
z praktyką gospodarczą

Faculty of Informatics 
and Communication
Policies and objectives:

  Faculty of Informatics and Com-
munication – the leader in innova-
tive and interdisciplinary educa-
tion
  full focus on supporting compre-
hensive student development to 
prepare students for the labor 
market 

  opportunity to work with out-
standing students and candidates 
– the Faculty’s strength 
  interdisciplinary and international 
research
  scientific and research collabora-
tion with business partners 

Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Faculty of Finance and Insurance
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Dziekan / Dean
Prof. dr hab.  
Jerzy Gołuchowski

Motto na kadencję: WIiK –  
Wydział Innowacyjny i Kreatywny
Specjalizacja naukowa:  
zarządzanie wiedzą i komunika-
cją, informatyka ekonomiczna
Hobby: historia, góry

Motto for the term: Faculty of In-
formatics and Communication – 
Innovation and Creativity 
Research specialization: knowl-
edge and communication manage-
ment, business informatics 
Hobbies: history, mountains

Prodziekan ds. nauki /  
Vice-Dean for Science
Dr hab. Andrzej Bajdak
prof. UE

Motto na kadencję: Rozwój  
naukowy Wydziału poprzez 
tworzenie silnych, międzykate-
dralnych i interdyscyplinarnych 
zespołów badawczych
Specjalizacja naukowa: badania 
marketingowe, komunikacja  
rynkowa, zachowania nabywców 
na rynku B2B
Hobby: fotografia, literatura 
faktu, ogrodnictwo

Motto for the term: Enhancing 
the Faculty’s scientific capabilities 
through development of strong 
inter-departmental and interdis-
ciplinary research teams
Research specialization: market-
ing research, market communica-
tions, consumer behavior in B2B 
markets
Hobby:  photography, non-fiction, 
gardening

Prodziekan ds. studentów / 
Vice-Dean for Student Affairs 
Dr hab. Maciej Nowak
prof. UE

Motto na kadencję: WIiK liderem 
innowacyjnego kształcenia
Specjalizacja naukowa:  
informatyka, badania operacyjne, 
zarządzanie projektami
Hobby: turystyka piesza i rowero-
wa, historia, muzyka operowa

Motto for the term: Faculty of 
Informatics and Communication 
– the leader in innovative educa-
tion
Research specialization: infor-
matics, operations research, 
project management
Hobbies: hiking, cycling, history, 
opera

Wydział Informatyki i Komunikacji
Faculty of Informatics and Communication

    Fot. / photos Foto-Korekt
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Wydział Zarządzania
Założenia programowe:

   wzmocnienie oferty dydaktycz-
nej Wydziału poprzez projek-
towanie i wdrażanie nowocze-
snych kierunków studiów dosto-
sowanych do potrzeb otoczenia 
gospodarczego
   wsparcie badaczy integrujących 
interdyscyplinarne środowiska 
naukowe
  wspieranie zespołów badaw-
czych aplikujących skutecznie 
o zewnętrzne środki finansowe

  promowanie awansów nauko-
wych zorientowanych na kre-
owanie nowych szkół badaw-
czych i nowych uprawnień 

Faculty of Management
Policies and objectives:

  improving our Faculty’s educa-
tional offer by designing and 
implementing modern study 
programs catering for the needs 
of the business environment 
  supporting researchers who 
integrate interdisciplinary scien-
tific communities 
  supporting research teams who 
successfully apply for external 
funding 
  promoting advancement of 
academics committed to creat-
ing new research schools and 
engaged in acquiring new ac-
creditations

Dziekan / Dean
Prof. dr hab.  
Krystyna Jędralska

Motto na kadencję: Cenić 
mądrość i doświadczenie, 
wspierać rozwój talentów 
i pasji naukowych, integrować 
środowisko akademickie 
Wydziału
Specjalizacja naukowa: 
zarządzanie strategiczne,  
controlling
Hobby: literatura psychologiczna, 
muzyka bluesowa

Motto for the term: to appreciate 
wisdom and experience, support 
talent and passion for science, 
integrate the Faculty’s academic 
community 
Research specialization: strategic 
management, controlling
Hobbies: psychological literature, 
blues

Prodziekan ds. nauki /  
Vice-Dean for Science
Dr hab. Grzegorz Kończak
prof. UE

Motto na kadencję: Nauka siłą 
Wydziału 
Specjalizacja naukowa: statystyka
Hobby: sport, muzyka

Motto for the term: research −  
the Faculty’s strength  
Research specialization:  
statistics
Hobbies: sport, music

Wydział Zarządzania
Faculty of Management
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Prodziekan ds. rozwoju / 
Vice-Dean for Development
Prof. dr hab.  
Wojciech Dyduch

Motto na kadencję: Wszystko 
jest możliwe z odrobiną opty- 
mizmu, dobroci i twórczego  
podejścia
Specjalizacja naukowa:  
przedsiębiorczość organiza-
cyjna, zarządzanie strategiczne
Hobby: astronomia, mikrobio- 
logia, fotografia, jogging,  
snowboard

Motto for the term: Everything 
is possible with a bit of opti-
mism, kindness and a creative 
approach 
Research specialization: orga-
nizational entrepreneurship, 
strategic management
Hobbies: astronomy, microbio-
logy, photography, jogging, 
snowboarding

Prodziekan ds. edukacji  
i internacjonalizacji /  
Vice-Dean for Education 
and Internationalization
Dr hab. Justyna Matysiewicz
prof. UE 

Motto na kadencję: „Najlepsi na-
uczyciele to tacy, którzy powiedzą 
Ci, gdzie patrzeć, ale nie powie-
dzą Ci, co widzieć” (A.K. Trenfor)
Specjalizacja naukowa: marke-
ting usług
Hobby: książki, film, narty,  
podróże

Motto for the term: “The best 
teachers are those who show you 
where to look, but don’t tell you 
what to see.” (A.K. Trenfor)
Research specialization: services 
marketing 
Hobbies: books, film, skiing, 
travel

  Fot. / photos A. Nyk    Fot. / photos Foto-Korekt
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16 czerwca br. w Katowicach podczas posiedzenia Regionalnej Kon-
ferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA) wybrano nowe 
władze. Ich kadencja rozpoczęła się z dniem 1 września br. Funkcję 

sekretarza objął rektor naszej uczelni prof. Robert Tomanek

Na przewodniczącego RKRUA wybrano 
rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycz-
nego prof. Przemysława Jałowieckiego. 
Wiceprzewodniczącym w nowej kadencji 
został rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. 
Andrzej Kowalczyk. Funkcję sekretarza 
RKRUA powierzono prof. Robertowi To-
mankowi.

Dotychczasowy przewodniczący RKRUA 
prof. Wiesław Banyś, rektor senior Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach, otrzy-
mał natomiast status honorowego prze-
wodniczącego Konferencji.

Regionalną Konferencję Rektorów Uczelni 
Akademickich tworzą rektorzy uczelni 
z województw śląskiego i opolskiego, pre-
zes katowickiego oddziału Polskiej Aka-
demii Nauk, dyrektor Biblioteki Śląskiej, 
przedstawiciel Rady Głównej Jednostek 
Badawczo-Rozwojowych, rektorzy semi- 
nariów duchownych archidiecezji kato-
wickiej, częstochowskiej oraz diecezji 
opolskiej.

Wybrano nowe władze RKRUA
New RKRUA authorities elected

Habilitacjee 
na WIiK
27 czerwca 2016 r. Centralna 
Komisja do spraw Stopni i Ty-
tułów przyznała Wydziałowi 
Informatyki i Komunikacji 
uprawnienia do nadawania 
stopnia doktora habilitowa-
nego nauk ekonomicznych 
w dyscyplinie nauk o zarzą-
dzaniu.

Wydział istnieje od 2009 roku.  
Już rok po rozpoczęciu działalności 
uzyskał uprawnienia do doktoryzo-
wania w zakresie nauk o zarządza-
niu. Unikatowy charakter wydziału 
polega na łączeniu wiedzy z obszaru 
nauk ścisłych, humanistycznych oraz 
społecznych. Efektem tego jest no-
woczesne kształcenie na kierunkach: 
Informatyka, Informatyka i ekonome-
tria oraz Dziennikarstwo i komunika-
cja społeczna. 
MB

Rector of the Medical University of Silesia 
Prof. Przemysław Jałowiecki was elected 
new RKRUA President. Rector of the Uni-
versity of Silesia Prof. Andrzej Kowalczyk 
was appointed the Vice-President for the 
new term, while Prof. Robert Tomanek 
was nominated RKRUA Secretary. 

The previous RKRUA President Prof. 
Wiesław Banyś, the former Rector of the 
University of Silesia, was granted the 
status of the Honorary President of the 
Conference. 

The Regional Conference of Rectors of 
Academic Schools is formed by the rec-
tors of the schools based in Śląskie and 
Opolskie voivodeships, the President of 
the Polish Academy of Sciences Kato-
wice Branch, the Director of the Silesian 
Library, a representative of the Main 
Council of the Research Institutes, the 
rectors of the seminaries in the Katowice 
and Częstochowa Archdioceses and the 
Opole Diocese.

On 16 June in Katowice, the Regional Conference of Rectors of Aca-
demic Schools (RKRUA) elected its new authorities. Their term star-
ted on 1 September. Prof. Robert Tomanek, the rector of our universi-

ty, was appointed Secretary of RKRUA. 

Habilitations  
at WIiK 

On 27 June 2016 the Faculty 
of Informatics and Commu-
nication received the autho-
rization, from the Central 
Commission for Academic 
Degrees and Titles, to confer 
habilitation (post-doctoral) 
degrees in economics, in the 
field of management sciences.

The Faculty was established in 2009. 
A year after its establishment, the 
Faculty obtained the right to confer 
doctorate degrees in management 
sciences. The Faculty is unique in its 
character as it combines the exper-
tise in the areas of sciences, humani-
ties and social studies. As a result, 
it offers modern education at the 
following courses: Informatics, Infor-
matics and Econometrics, Journalism 
and Social Communication.
MB

Marek Kiczka

Spotkanie RKRUA 

– 16.06.2016 r., 

fot. Uniwersy- 

tet Śląski / 

RKRUA meeting 

– 16.06.2016 / 

photo University 

of Silesia



Uroczystość rozpoczęła się wystąpie-
niem władz uniwersytetu. Rektor prof. 
Leszek Żabiński, który dokonał oficjal-
nego otwarcia obchodów jubileuszu, 
w swoim wystąpieniu podkreślał, że 
prof. Wojtyła wniósł trudny do przece-
nienia wkład w rozwój swojej macierzy-
stej uczelni, łącząc ambitne dalekosiężne 
cele strategiczne z pieczołowitym kul-
tywowaniem tradycji uniwersyteckiej. 
Wskazywał, że osiągnięcia Profesora 
stanowią o zaszczytnym miejscu w życiu 
gospodarczym nie tylko autora, ale także 
naszej Alma Mater.
W dalszej części programu miały miej-
sce: laudacja na cześć Jubilata, którą wy-
głosił prof. Michał Seweryński, senator 
RP. Profesor Seweryński podkreślał rolę 
Profesora jako uczonego, animatora i li-
dera środowiska akademickiego, eksper-
ta w dziedzinie szkolnictwa wyższego, 
gospodarki oraz administracji publicznej, 
a przede wszystkim jako człowieka. 
„Podjęta przez Jubilata 50 lat temu pra-
ca naukowa była wybitną konsekwencją 
jego studiów na uczelni. Kontynuował 

prace naukowe, które zaowocowały nie 
tylko doktoratem i habilitacją, ale także 
wieloma cennymi publikacjami ceniony-
mi w środowisku naukowym. (…) Swój 
potencjał naukowy Profesor oddał na 
potrzeby całego środowiska akademic-
kiego” – podkreślał prof. Seweryński.
Nie zabrakło także wystąpień przyja-
ciół, uczniów i współpracowników prof. 
Wojtyły. Z rąk przedstawicielek Katedry 
Prawa, dr Marzeny Czarneckiej oraz Mał-
gorzaty Szczęsny, prof. Wojtyła otrzymał 
księgę jubileuszową. Natomiast kierow-
nik Katedry Prawa prof. Aleksander Wi-
tosz w swoim wystąpieniu przedstawił 
pokrótce publikację, podkreślając, że 
„zawarte w księdze teksty były i pozo-
staną dla nas trwałą wartością, jesteśmy 
przekonani, że ich lektura odsłoni ogrom 
serdecznych uczuć”. Następnie życzenia 
i gratulacje w swoich wystąpieniach 
złożyli przedstawiciele krajowych i za-
granicznych uczelni, władz państwowych 
i samorządowych, a także przedstawicie-
le praktyki gospodarczej.

29 czerwca 2016 roku w Auli CNTI 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Kato-
wicach odbyła się konferencja naukowa 
pt. „Kapitał – praca – człowiek”, połą-

czona z jubileuszem 50-lecia pracy aka-
demickiej prof. Jana Wojtyły. 

Jubileusz 50-lecia  
pracy akademickiej  
prof. Jana Wojtyły 

W dalszej części uroczystości rektor elekt 
prof. Robert Tomanek podkreślił, iż prezy-
dent RP nadał prof. Wojtyle Krzyż Oficer-
ski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne 
zasługi w działalności na rzecz rozwoju 
szkolnictwa wyższego oraz za osiągnięcia 
w pracy twórczej i dydaktycznej. Następ-
nie rektor przedstawił także nadesłane 
listy gratulacyjne, m.in. od marszałka Sej-
mu RP Marka Kuchcińskiego, sekretarza 
stanu w Kancelarii Prezydenta RP Macie-
ja Łopińskiego oraz arcybiskupa seniora 
Damiana Zimonia. List gratulacyjny 
metropolity katowickiego, arcybiskupa 
Wiktora Skworca, odczytał duszpasterz 
akademicki ks. prof. Grzegorz Polok.
Pod koniec pierwszej części uroczysto-
ści głos zabrał Jubilat, który nie kryjąc 
wzruszenia złożył serdeczne podzięko-
wania: gościom za życzenia i gratulacje, 
a także wszystkim, którzy podjęli trud 
zorganizowania uroczystości. Profesor 

Agnieszka Put

Prof. J. Wojtyła i sekretarz stanu w Ministerstwie 

Energii G. Tobiszowski / Prof. J. Wojtyła and the 

Secretary of State in the Ministry of Energy, 

G. Tobiszowski, fot. / photo R. Kwiatek

Jubilat z pracownikami Katedry Prawa / Prof. Wojtyła and 

the staff of the Department of Law, fot. / photo R. Kwiatek



20 FORUM_nr  43 / 2016

podkreślał również, że czas 50-lecia skła-
dania do refleksji w zakresie wymiaru 
akademickiej posługi. Wskazywał na fakt, 
iż osoby, które były obecne na uroczysto-
ści, „potwierdzały trafność wyboru, który 
łączył pasje z zainteresowaniem, a także 
chęć służenia innym – to jest chyba to, co 
jest najważniejsze w pracy akademickiej”. 
Jubilat wspomniał również, że istotne jest 
ukazywanie wartości, a także kształto-
wanie charakterów i wrażliwości studen-
tów: „Uczelnia i profesorowie powinni 
kierować osobowości, nie tylko przez 

wiedzę, ale także przez osobisty przy-
kład”. Profesor podkreślał metaforycznie, 
że należy budować na skale, a nie na 
ulotnych piaskach, a trafny wybór obra-
nej drogi potwierdza także to, że „trzeba 
przede wszystkim być, mieć w drugiej 
kolejności”. „Taki jest mój wkład w roz-
wój ojczyny” – dodał. 
Drugą część obchodów jubileuszu 50- 
-lecia pracy prof. Wojtyły stanowiły wy-
stąpienia naukowe w ramach konferencji 
pt. „Kapitał – praca – człowiek”. Modera-
torem tej sesji był prof. Seweryński. 

The celebrations were launched by the Uni-
versity authorities. In his official opening 
speech, the Rector, Prof. Leszek Żabiński, 
emphasized that Prof. Wojtyła made an 
invaluable contribution to the development 
of the University, pursuing ambitious and 
far-reaching strategic goals and, at the 
same time, meticulously cultivating the 
University’s tradition. He also pointed out 
that Professor’s achievements had estab-
lished not only his own pre-eminent posi-
tion in the economic life, but that of our 
Alma Mater as well.
The opening speech was followed by a lau- 
dation in honor of Prof. Wojtyła, which 
was delivered by Prof. Michał Seweryński, 
a senator of the Republic of Poland. Prof. 
Seweryński stressed the significance of 
Prof. Wojtyła’s role as a scientist, an anima-
tor and a leader of the academic communi-
ty, an expert in higher education, economy 
and public administration and, primarily, as 
a man. “The scientific work undertook by 
Prof. Wojtyła 50 years ago was a remark-

able effect of his university studies. He 
continued his scientific work, which resulted 
not only in the doctoral degree and habili-
tation but also in numerous publications 
highly regarded in the scientific community 
(…). Prof. Wojtyła put his scientific potential 
at the service of the whole academic com-
munity” – emphasized Prof. Seweryński.
The celebrations featured also speeches 
given by Prof. Wojtyła’s friends, pupils and 
colleagues. Prof. Wojtyła received a jubilee 
book, which was handed by the representa-
tives of the Department of Law, Dr Marzena 
Czarnecka and Małgorzata Szczęsny. The 
book content was outlined by the head of 
the Department of Law, Prof. Aleksander 
Witosz, who stressed that “the texts com-
prised in the book have been and will be of 
lasting value; we believe that the reader will 
discover an abundance of warm feelings”. 
Then, the representatives of Polish and for-
eign universities, state and local authorities, 
and business community took the floor and 
offered best wishes and congratulations.

On 29 June 2016, a scientific 
conference “Capital – work –  

a man” and jubilee celebrations 
marking the 50th anniversary 
of Prof. Jan Wojtyła’s academic 
work were held in the Lecture 
Hall of the Advanced Informa-
tion Technology Center (CNTI) 
at the University of Economics 

in Katowice.

50th anniversary of 
Prof. Jan Wojtyła’s  

academic work

Prof. J. Wojtyła i rektor senior Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, prof. M. Černohorský / 

Prof. J. Wojtyła and Rector Senior of the Silesian University in Opava, Prof. M. Černohorský, 

fot. / photo R. Kwiatek

Prof. J. Wojtyła,  

fot. / photo R. Kwiatek
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Afterwards, Rector-Elect, Prof. Robert 
Tomanek, highlighted the fact that the 
President of Poland awarded Prof. Wojtyła 
Officer’s Cross of the Order of Polonia Res-
tituta for his outstanding contribution to 
the development of higher education and 
for his accomplishments in the creative 
and didactic work. The Rector also read the 
letters of congratulations, which had been 
sent by, i.a. the Marshal of the Sejm of the 
Republic of Poland, Marek Kuchciński, the 
Secretary of State in the Chancellery of the 
President of the Republic of Poland, Maciej 
Łopiński and Senior Archbishop, Damian 
Zimoń. The letter of congratulations from 
the Metropolitan Archbishop of Katowice, 
Wiktor Skworc, was read by the academic 
chaplain, Father Prof. Grzegorz Polok.
The first part of the celebrations finished 
with Prof. Wojtyła’s address. Professor 
didn’t hide his emotions when he ex-
pressed the warmest thanks to the guests 
for their best wishes and congratulations 
and to all those who had made an effort 
to organize the celebrations. He said that 
the 50th anniversary induced reflection 
upon the essence of the academic service. 
He pointed to the fact that, through their 
presence, the participants of the celebra-
tions “confirmed the appropriateness of his 
choice, which combined passion, interest 
and the willingness to serve others – this 
is probably what is most important in the 
academic work”. He added that it is essen-
tial to show students a system of values, 
form their characters and sensibility – “the 
university and professors should guide stu-
dents – not only by imparting knowledge 
but also by setting a good example”. Pro-
fessor expressed the idea metaphorically 
that one should build on solid rock, not on 
sinking sand and that “the principal aim of 
a human being is to be, while possessing is 
of secondary importance; this also proves 
that the path I chose is the right one”. “This 
is my contribution to the development of 
my homeland”, he added.
The second part of the jubilee celebra-
tions marking the 50th anniversary of Prof. 
Wojtyła’s work involved the presentations 
of scientific papers at the conference en-
titled “Capital – work – man”. This session 
was moderated by Prof. Seweryński.

Kapitał –                 
praca –                    
człowiek                  

nej – kształtuje zachowania 
aktorów w życiu gospodar-
czym i społecznym. W prze-
pisach prawa zakodowane 
są rozwiązania ekonomiczne. 
Stąd zawsze pasjonował mnie 
proces tworzenia prawa i oce-
na jego racjonalności. Dla mnie 
praca jest kluczem do wielu 
kwestii ekonomicznych i spo-
łecznych. Ustrój pracy powi-
nien rozwijać człowieka i być 
ustrojem sprawiedliwym, a nie 
takim, w którym pracownik 
jest traktowany instrumental-
nie jako koszt. Rażą mnie coraz 
bardziej pleniące się w litera-
turze, jak i praktyce terminy, 
jak np. selekcja pracowników, 
czynnik ludzki, siła robocza itp. 
Czy można bardziej instrumen-
talnie traktować człowieka? To 
pokazuje, jak bardzo narasta 
proces odhumanizowania 
pracy. W praktyce zapomina 
się, że wszelka praca pozostaje 
pod ochroną konstytucji. Nie 
tylko ta wykonywana w ra-
mach stosunku pracy. Tymcza-
sem mamy do czynienia z wie-
loma „umowami wyzysku” 
opartymi na niby powszechnie 
lubianej swobodzie kontrakto-
wej. Praca świadczona w sto-
sunkach niepracowniczych 
praktycznie pozbawia ochrony 
w zatrudnieniu i pozwala na 
stosowanie praktyk bardzo 
niskich wynagrodzeń. Zawsze 
krytykowałem taką politykę 
pracy, wskazując na brzemien-
ne w skutki zjawiska, jak np. 
największa emigracja zarobko-
wa Polaków. Na szczęście to się 
zmienia. Zawsze ceniłem sobie 
możliwość kształtowania regu-
lacji prawnych w tym zakresie. 
Powołanie w skład Rady Legi-
slacyjnej, a później 9-osobowej 
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 

W dniach jubileuszu 50-lecia działalno-
ści akademickiej z prof. Janem Wojtyłą 
rozmawiał Marcin Baron.

Panie Profesorze, jubileusz 
50-lecia działalności aka-
demickiej – tak głosiły za-
proszenia. Ale, chciałoby się 
powiedzieć, też działalności 
społecznej, eksperckiej, bo 
przecież nigdy nie unika Pan 
brania odpowiedzialności 
za ważne przedsięwzięcia 
społeczno-gospodarcze. Skąd 
bierze się motywacja do takiej 
aktywności?

Posługa akademicka – jeśli 
mogę tak powiedzieć – to 
misja. Każdy z nas pragnie 
pozostawić po sobie widoczny 
dorobek w nauce pojmowa-
nej także jako działalność 
praktyczna. Jakże ważna jest 
ocena, w jakim stopniu for-
mułowane przemyślenia przy-
czyniają się do odkrywania 
prawdy, a przede wszystkim 
do urzeczywistnienia postępu 
społecznego i ekonomiczne-
go. Przedmiotem mojej pasji 
jest prawo, ale bardzo ściśle 
powiązane z gospodarką, 
szczególnie to, które wiąże się 
z zatrudnieniem. Prawo jest 
narzędziem inżynierii społecz-

Prof. J. Wojtyła, fot. / photo R. Kwiatek
 Prof. J. Wojtyła i wojewoda śląski 

J. Wieczorek / Prof. J. Wojtyła and the Silesian 

Voivode, J. Wieczorek, fot. / photo R. Kwiatek
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Pracy, było dla mnie źrodłem 
satysfakcji zawodowej. Zgod-
nie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów mieliśmy przygo-
tować rozwiązania prawne 
w formie projektów dwóch 
kodeksów: kodeksu pracy 
i zbiorowego kodeksu. Mieli-
śmy świadomość, że w istocie 
tworzymy system prawny 
ustroju pracy – czułem, że 
nie piszemy przepisów, ale 
tworzymy cały system prawa 
pracy. Opracowaliśmy wtedy 
(w 2006 r. – red.) oba kodeksy. 
Były one wydarzeniem w skali 
europejskiej ze względu na 
kompleksowość regulacji 
i nowatorstwo rozwiązań. 
Jednak nie przystawały do 
liberalnych oczekiwań nowego 
rządu. Zostało na nie nało-
żone swoiste embargo rządu 
Donalda Tuska. Wydaliśmy je 
jednak nakładem wydawnic-
twa naszej uczelni. Teraz roz-
wiązania tam proponowane są 
punktem wyjścia do prac nad 
rekodyfikacją, kiedy zostanie 
powołana kolejna Komisja 
Kodyfikacyjna. 

Odejdźmy na chwilę 
od realiów czysto gospo-
darczych. Znakomita część 
Pańskiego życia zawodowego 
to nasza Alma Mater: kształ-
towanie tego środowiska, 
dydaktyka. Z czego jest 
Pan najbardziej dumny?

Jeżeli spojrzymy na sposób 
uprawiania dydaktyki, to za-
zwyczaj relacjonuje się to, co 
było i to, co jest. A przecież 
jakże pasjonujące jest wska-
zywanie na to, jaka jest per-
spektywa! Zawsze cieszy mnie 
aprobata studentów i ciepłe 
recenzje naszych dydaktycz-
nych spotkań. Natomiast 
z punktu widzenia przemian 
Uniwersytetu i kształtowania 
ich ścieżek, to jestem zadowo-
lony ze swojej działalności rek-
torskiej. Kiedy obejmowałem 
funkcję rektora, dostrzegałem 
wiele zapóźnień w zakresie 
naszej obecności w układzie 
międzynarodowym. Na forach 
międzynarodowych, na które 

wprowadzałem ówczesną 
Akademię, zawsze podkreśla-
no, że uczelnie są: regionalne, 
krajowe i międzynarodowe. 
Mnie udało się zmobilizować 
nas do awansu z tej pierw-
szej – regionalnej grupy. Taka 
jest rola każdego profesora, 
a szczególnie pełniącego 
funkcje w uczelni: wyszukiwać 
szanse i promować, wspierać, 
dawać możliwości. 

W tamtych latach tego rodzaju 
myślenie w Katowicach było 
częścią szerszej idei przebu-
dowy systemu szkolnictwa 
wyższego w Polsce. Miałem 
możliwość kształtowania tych 
procesów. Ówczesny minister 
Mirosław Handke zapropo-
nował mi i prof. Michałowi 
Seweryńskiemu stworzenie 
projektu nowego prawa 
o szkolnictwie wyższym. Jak 
na te czasy był on odważny 
i – jak każdy – wywołał dys-
kusję. Jednak wiele z tych 
rozwiązań pozostało. To też 
była okazja do promocji naszej 
uczelni. Z równym entuzja-
zmem wzmacniałem naszą 
pozycję jako przewodniczący 
Konferencji Rektorów Uczelni 
Ekonomicznych, a także jako 
członek międzynarodowych 
gremiów akademickich, w któ-
re wprowadzałem uczelnię, 
czy też Komisji Legislacyjnej 
Konferencji Rektorów Akade-
mickich Szkół Polskich. 

Szkolnictwo wyższe wymaga 
dalszych reform. Środki finan-
sowe są skromne, a i tak są 
nieracjonalnie wydatkowane. 
To pozostawia nas w tyle. 
A my rozstrzygamy stare dy-
lematy znane od lat. Z drugiej 
strony nie akceptuję tego, że 
uczoność mierzy się linijką – 
skalą punktów. To „punktolo-
gia stosowana”. A przecież tyle 
jest w środowiskach nauko-
wych znakomitych pomysłów, 
które powinny znajdować 
bezpośrednie zastosowanie 
w praktyce. Z własnego po-
dwórka – moją fascynację 
dialogiem społecznym prze-
łożyłem na koncepcję regio-

nalnego dialogu społecznego, 
a ta z kolei znalazła swoje 
uregulowanie ustawowe. I dziś 
regionalny dialog społeczny 
dobrze się rozwija. 

Dialog społeczny praktykuje 
Pan Profesor od wielu lat, 
przede wszystkim w środowi-
sku górniczym. W ostatnich 
tygodniach stanął Pan przed 
kolejnym ważnym zadaniem 
w branży. Myślę tu o przewod-
niczeniu radzie nadzorczej 
Polskiej Grupy Górniczej. To 
wspaniałe laboratorium dla 
badacza pracy. Czy czeka 
nas kolejna intensywna fala 
restrukturyzacji górnictwa? 
A dodatkowo, czy głos nasze-
go środowiska jest i powinien 
być słyszalny w tych proce-
sach? 

Powinniśmy w tym uczestni-
czyć. Ja robię wszystko, aby 
zaplecze intelektualne górnic-
twa było związane z uczelnia-
mi, a nie z firmami konsultin-
gowymi. Jakość wielu przygo-
towanych w ostatnich czasach 
analiz i opracowań eksperckich 
oceniam nader krytycznie. 
Pozostawiam bez komentarza 
wysokość kosztu opracowań 
w stosunku do tego, co wno-
siły. Zresztą widać, do jakiej 
kondycji ekonomicznej dopro-
wadzono górnictwo. Rodzi się 
pytanie: czy szukanie dobra to 
jest misja czy biznes? Niestety, 
staje się to dziś biznesem. A ja 
należę do tych osób, które 
twierdzą, że dobre rzeczy po 
prostu warto robić, często nie 
oglądając się na honoraria. 

I zawsze to się udaje?

Nigdy nie jest tak, że wszystko 
układa się do końca po naszej 
myśli. Na przykład w naszej 
uczelni można byłoby zinten-
syfikować pewne działania, 
ale nie zawsze były one prio-
rytetem. Także inne dobre 
pomysły nie zawsze trafiają 
na dobry grunt. Kiedy byłem 
szefem gabinetu politycznego 
ministra Michała Seweryńskie-
go, chcieliśmy zintensyfikować 

współpracę z Brazylią. Tworzyć 
dla tamtejszej Polonii polskie 
katedry – będące ambasado-
rami naszej nauki. Niestety, 
ta idea nie cieszyła się zain-
teresowaniem. Jako uczelnia 
mamy sporo do nadrobienia 
w światowej przestrzeni aka-
demickiej. Zawsze trzeba sobie 
stawiać poprzeczkę wysoko 
i zadawać pytanie o to, w ja-
kim będziemy miejscu za ileś 
lat. 

Co więc jest tą poprzeczką na 
Pański jubileusz 60-lecia?

Na tym etapie poprzeczką jest 
zawsze refleksja i doświadcze-
nie. Czas, który poświęciłem 
na różne aktywności, jest 
zawsze źródłem doświadcze-
nia. Chcę pokazywać, że warto 
sięgać po to, co jest w zasięgu 
ręki i aspirować do tego, co 
nie jest. W świecie akademic-
kim trzeba dbać o młodych 
ludzi, o asystentów, dokto-
rantów. Otwierać przed nimi 
możliwości, jak tylko się da. 
Proszę zauważyć, jak często 
jest im trudno wejść w śro-
dowisko. Przecież młodego 
człowieka nie stać na udział 
i pokazanie swoich możliwości 
na ważnych konferencjach; nie 
kupi sobie swojego warsztatu 
pracy – dostęp do literatury 
jest niezmiernie drogi. Trzeba 
sobie nieustannie stawiać 
pytanie o szanse dla młodych 
ludzi i takie szanse im stwa-
rzać. Mógłbym nieskromnie 
podać przykłady moich zdol-
nych asystentów, którzy z cza-
sem przenieśli się na bardzo 
ważne stanowiska w gospo-
darce. Ale nie osiągnęliby 
tego, gdyby nie stypendia, 
wyjazdy międzynarodowe, 
spotkania w środowiskach 
naukowych. Profesorowie 
powinni wprowadzać młodych 
ludzi do praktyki. W naszej 
dziedzinie, jeśli ktoś nie 
funkcjonuje w rzeczywistości 
gospodarczej, to jego szanse 
na zadowolenie i sukces – naj-
delikatniej mówiąc – są jakby 
mniejsze. 
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Dear Professor, the letters of 
invitation state: ‘50th anni-
versary of academic work’. But 
also, as one could add, of your 
social activities and expert in-
volvement, as you have never 
hesitated when asked to take 
on responsibility for major 
social and economic undertak-
ings. What has motivated you 
to be so active?

Academic service – let me put 
it that way – is a mission. All of 
us would like to generate and 
leave visible scientific output, 
which is also perceived as 
practical activity. It is essential, 
however, to assess how far 
our deliberations have contrib-
uted to the discovery of truth 
and, most of all, to the actual 
achievement of progress in 
social issues and economy.  
I feel passionate about law 
but the law which is closely 
tied to economy and, in par-
ticular, the law which applies 
to employment. Law is a tool 
in social engineering – it af-
fects the behavior of actors in 
business and social life. Solu-
tions to business problems are 
embedded in legal regulations. 
That’s why I have always been 
fascinated by the process of 
law-making and evaluation of 
its reasonability. I see labor as 
a key to numerous economic 
and social matters. The labor 
system should help people de-
velop, instead of treating them 
purely as a cost driver, and it 
should be fair. I dread when  
I hear such terms as employee 
selection, the human factor, 
workforce, etc., which are 
increasingly common in litera-
ture and practice. Can a man 
be treated in a more dehuman-
ized way? This shows us clearly 
an accelerating process of 

work becoming less and less 
human. What’s eagerly forgot-
ten in business practice is that 
any work is protected by the 
Constitution. And this is not 
limited to the work performed 
under employment relations. 
However, what we can see is 
a variety of ‘exploitation con-
tracts’, based on contractual 
liberty, which is seemingly 
accepted by the general public. 
Work performed under non-
employment arrangements 
virtually deprives people of 
any protection and leads to 
a widespread use of very low 
wages. I have been invariably 
critical of labor policies of this 
kind, highlighting the fate-
ful phenomena they lead to, 
e.g. the biggest wave of labor 
migration from Poland. Fortu-
nately this is changing.  
I have always appreciated the 
fact that I have been able to 
make my contribution when 
working on legal regulations 
in this area. The appointment 
to become a member of the 
Legislation Board and then the 
Labor Law Codification Com-
mission, composed of nine 
experts, was a source of pro-
found professional satisfaction 
for me. Under the Regulation 
of the Council of Ministers, 
our task was to develop legal 
solutions, in form of two draft 
codes: the Labor Code and 
the Collective Code. We were 
fully aware that our work was 
principally about the creation 
of a legal framework for the 
labor system – I felt we were 
not writing regulations but 
devising the entire system 
of the labor law. At that time 
(from the editor: in 2006) we 
drew up both codes. This was 
a meaningful event on a Eu-
ropean scale, due to the com-

prehensive character of regula-
tions and innovative solutions 
proposed there. In those days, 
however, these regulations did 
not meet the liberal expecta-
tions of the new government. 
As a consequence, a kind of 
ban was imposed on them by 
the government headed by 
Donald Tusk. Nevertheless, 
we had these codes published 
by our University publishing 
house. The solutions recom-
mended there may now be 
used as a starting point for 
further work on codification, 
when a new Codification Com-
mission is assembled. 

Let’s move away from a purely 
economic reality for a while. 
You have spent a considerable 
part of your career in our Alma 
Mater: having impact on this 
community, teaching. What do 
you feel most proud of?

When we consider the way 
teaching is conducted, it usu-
ally revolves around the past 
and the present, while a most 
exciting thing is uncovering 
the prospects for the future! 
What I enjoy every time is 
my students’ acceptance, as 
well as their warm reviews 
from our teaching and learn-
ing encounters. When looking 
at the transformations which 
have taken place at the Univer-
sity and how the paths have 
been paved for those trans-
formations, I can say that I’m 
satisfied about my work at the 
rector’s position. When tak-
ing over the office, I could see 
a number of areas where we 
used to lag behind, in terms of 
our presence on the interna-
tional arena. The international 
forums, where I strived to 
introduce our Academy, as it 
was previously called, repeat-
edly divided institutions of 
tertiary education into region-
al, national and international 
ones. What I managed to do 
was to lift us out of the third, 

i.e. regional, group. This is a 
responsibility to be borne by 
all university professors, espe-
cially the ones acting in some 
official capacity: to spot every 
chance to promote, support 
and create opportunities. 
At that time, the approach we 
adopted in Katowice was part 
of a broader concept of trans-
formation of the higher educa-
tion system in Poland. I could 
take part in these processes. 
Mirosław Handke, who was 
then the Minister, asked me 
and Prof. Michał Seweryński 
to draft a new law on higher 
education. It was a brave thing 
to do at that time and, as such, 
provoked a debate. Many of 
the solutions, however, remain 
valid. This was also an oppor-
tunity to promote our Univer-
sity. I felt equally enthusiastic 
about strengthening our posi-
tion when chairing the Confe-
rence of Rectors of Economics 
Universities, being a member 
of international academic 
associations and committees, 
where I represented our Uni-
versity, or the Legislative Com-
mission for the Conference of 
Rectors of Academic Schools. 
Higher education needs 
further reforms. Financial 
resources are limited and are 
not allocated in a reasonable 
way. Therefore, we are still 
falling behind, struggling to 
find solutions to the same 
long-disputed dilemmas. On 
the other hand, what I cannot 
accept is the fact that one’s 
scholarly achievements are 
measured with a ruler – using 
the scoring system. This is  
a kind of ‘applied scorology’, 
while there are a wide array of 
excellent ideas, generated by 
scientific communities, which 
should find their immediate 
practical applications. From 
my own experience – I suc-
ceeded in translating my pas-
sion for social dialogue into 
a concept of regional social 
dialogue, which was subse-
quently incorporated into 
a statutory regulation. And 
today the regional social dia-
logue continues to develop. 

Capital – work – man
On the days when we are celebrating the 50th 
anniversary of Prof. Jan Wojtyła’s academic 
work, Marcin Baron has conducted an inter-
view with Professor.
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Odkąd na zrewitalizowanym terenie przy 
katowickiej ulicy Ligockiej nr 103 zaczęły 

powstawać budynki Parku Naukowo-
-Technologicznego „Euro-Centrum”, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
i jego eksperci zaangażowani są we 

wzmacnianie tej inicjatywy skoncentrowanej 
na rozwoju technologii energooszczędnych 
i poszanowaniu energii w budynkach oraz 

energetyce prosumenckiej.

„Euro-Centrum”
wokół

nowoczesnej
energetyki

Z wizytą
u partnerów
uniwersytetu

You have been involved in 
social dialogue for many years, 
mostly among the coal mining 
community. And over the last 
few weeks you have confronted 
another important challenge 
in this industry. What I mean 
is your role as the Supervisory 
Board Chairman of Polska 
Grupa Górnicza. This must be 
a great testing ground for a la-
bor marker researcher. Are we 
going to face another wave of 
intense restructuring processes 
in the mining sector? And also, 
should our community take the 
floor and be listened to in the 
course of these processes? 

We should participate. And I’m 
doing my best to make sure 
that the intellectual support for 
the mining industry is provided 
by universities, instead of con-
sulting agencies. I’m fairly criti-
cal of the quality of numerous 
expert analyses and reports 
which have been produced 
recently. There is also not much 
to add when we compare the 
costs of these and the benefits 
gained in exchange. As a mat-
ter of fact, we can clearly see 
the condition the coal mining 
sector has been brought to. 
A question which might be 
asked is: Should a search for 
the good be seen as a mission 
or as a business issue? Today, 
unfortunately, this is just busi-
ness. And I subscribe to the 
view that good causes are 
simply worth pursuing without 
thinking what fees to charge. 

But does it always work?

We cannot always have it our 
way. To give you an example, 
our University could have ac-
celerated certain activities but 
they have not always been per-
ceived as priorities. Also, some 
other good ideas have not al-
ways met with approval. When 
I was the head of Minister 
Michał Seweryński’s political 
advisory team we wanted to 
strengthen liaison with Brazil, 
to create Polish departments 
for the Poles living there, which 

could perform the role of the 
ambassadors of our academic 
research. Regrettably, this idea 
appeared not to be very popu-
lar. As the University, we have 
a lot to make up for in the in-
ternational academic domain. 
You always have to set a high 
target and think where you see 
yourself in a number of years 
from now. 

What kind of target do you 
envisage for yourself, then,  
for the 60th anniversary of 
your work?

At this stage, reflection and 
experience tend to be the tar-
get. The time I have devoted to 
numerous activities is a source 
of experience. What I would 
like to show is that you should 
try to reach what’s within your 
reach but also aspire to reach 
what is beyond. In the academ-
ic world young people, assis-
tants, doctoral students should 
be taken good care of. They 
need to be provided with all 
possible opportunities. You can 
see how difficult it is for them 
to settle in in that community. 
A young person can hardly ever 
afford to participate in confer-
ences and demonstrate their 
potential; they are not able to 
buy necessary working tools 
– access to literature can be 
prohibitively expensive. What 
should always be in focus is 
the need to create opportuni-
ties and offer them to young 
people. Although this might 
sound immodest, I can give 
a number of examples when 
my talented assistants have 
taken over important positions 
in the world of business. They 
wouldn’t have achieved that 
without scholarships, interna-
tional experiences, meetings 
with other researchers. Profes-
sors ought to introduce young 
people to practice. To put it 
mildly, in our field someone 
who does not deal with practi-
cal business has slim chances 
to feel professional satisfaction 
and achieve success. 

„Kapitał – praca – 
człowiek” to tytuł 

księgi pamiątkowej 
wydanej z okazji 

jubileuszu prof. 
Jana Wojtyły. Pod 

tym hasłem zor-
ganizowano także 
uroczystą, roczni-
cową konferencję 

naukową.

“Capital – work – 
man” is the title of 

the commemorative 
book published 

to mark Prof. Jan 
Wojtyła’s anniver-
sary. The scientific 
conference under 

the same title was 
held to celebrate 

the occasion. 

Roman Trzaskalik

Symulator promieniowania słonecznego / 

Solar simulator, fot. / photo Euro-Centrum
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„Euro-Centrum” oferuje laboratoria 
i sprzęt badawczy, usługi szkoleniowe 
i doradcze, ułatwiając dostęp do wiedzy 
i wyników najnowszych badań z branży. 
Tworzy na swoim terenie sprzyjające 
warunki dla lokalizacji firm zaawanso-
wanych technologii i otoczenia bizne-
su. Na jego terenie znajduje się jeden 
z najbardziej ekologicznych obiektów 
w Europie – budynek pasywny – na-
grodzony przez Komisję Europejską 
nagrodą Green Building 2013, a także 
inne obiekty spełniające parametry 
niskoenergetyczne. W Parku znajduje 
się także największa w Polsce badawcza 
instalacja fotowoltaiczna. Przy Ligockiej 
103 w Katowicach działa też – akredyto-
wane przez Urząd Dozoru Technicznego 
– Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych 
Technik Grzewczych z pracowniami 
warsztatowymi kotłów małej mocy na 

paliwa stałe, pomp ciepła, kolektorów 
i systemów słonecznych oraz systemów 
wentylacji. Mieści się tu także Centrum 
Testowania Systemów Solarnych wy-
posażone w jedyny taki w kraju stacjo-
narny symulator słoneczny do badania 
wydajności kolektorów słonecznych 
i paneli fotowoltaicznych, tzw. sztuczne 
słońce. Ponadto na terenie budynków 
funkcjonuje Laboratorium Inteligentnych 
Sieci Energetycznych. Park wspiera też 
tworzenie firm technologicznych, bada 
innowacyjne pomysły, a następnie anga-
żuje się kapitałowo w nowe spółki. 
Zaplecze naukowe Parku zapewnia 
współpraca z ponad trzydziestoma wio-
dącymi uczelniami i ośrodkami badaw-
czymi w Polsce, m.in. Akademią Górni-
czo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką 
Krakowską, Politechniką Śląską, Uniwer-
sytetem Śląskim oraz Uniwersytetem 

 Czy wiesz, że: 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach od wielu lat 
współpracuje z branżą energetyczną. Sprawdzonymi 
partnerami uczelni są m.in. grupa TAURON (zobacz „Forum” 
nr 41 – wersja elektroniczna dostępna na www.ue.katowice.
pl/forum) oraz Park Naukowo-Technologiczny „Euro- 
-Centrum”. Uczelnia stanowi także zaplecze eksperckie dla 
górnictwa. Wsparcie dla tych branż realizowane jest głównie 
za pośrednictwem Centrum Badań i Transferu Wiedzy. 
Współpraca z partnerami ma też silny wymiar dydaktyczny 
– powstają prace dyplomowe, intensyfikuje się działalność 
studenckich kół naukowych.

Ekonomicznym w Katowicach. Współpra-
ca wcześniej z Akademią, obecnie z Uni-
wersytetem Ekonomicznym w Katowicach 
prowadzona jest od wielu lat. Począwszy 
od tworzenia konsorcjów naukowych 
i realizowania projektów badawczych, 
przez udział i współorganizację wydarzeń 
o charakterze prośrodowiskowym i go-
spodarczym, kończąc na organizowaniu 
praktyk studenckich, dających najlepszym 
możliwość zatrudnienia. Ponadto wice-
prezes Parku, Monika Pilip, absolwentka 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 
angażuje się w inicjatywę Zjazdu Absol-
wentów Uniwersytetu Ekonomicznego.
Dotychczas w laboratoriach PNT powsta-
ło już kilkanaście prac dyplomowych, tak-
że studentów Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach. Od 2011 roku Park 
organizuje Forum Nowej Gospodarki, czyli 
platformę wymiany doświadczeń oraz 
nawiązywania kontaktów w trójkącie 
nauka-biznes-administracja, pod honoro-
wym patronatem marszałków wojewódz-
twa śląskiego i małopolskiego. Forum 
Nowej Gospodarki współorganizowane 
jest przez Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach oraz inne podmioty wspie-
rające rozwój naukowy i gospodarczy 
regionów. Każda edycja Forum ma swój 
temat przewodni związany z wyzwania-
mi i perspektywami nowej gospodarki 
w wymiarze strategicznym. Forum to 
także spotkania w ramach Klubu Nowej 
Gospodarki, który pełni rolę „komitetu 

   Budynek pasywny na terenie Parku / 

Passive House building in the “Euro-Centrum” 

Park, fot. / photo Euro-Centrum
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sterującego”, z udziałem profesjonalistów 
i ekspertów w dziedzinie energetyki, 
w tym profesorów Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach.
Corocznie w Parku organizowany jest 
także Piknik Nauki i Kultury, towarzyszą-
cy Forum, którego celem jest budowanie 
wiedzy i świadomości mieszkańców na 
temat innowacyjności i energooszczęd-
ności w makroregionie. W trakcie pikniku 
organizowane są wystawy technolo-
giczne, pokazy naukowe i inne ekolo-
giczne i kulturalne atrakcje otwarte dla 
mieszkańców i uczestników konferencji. 
Niejednokrotnie w czasie wystaw swój 
program edukacyjno-kulturalny prezen-
towały koła naukowe z uniwersytetu, 
takie jak „Pro Futuro”, „Nieruchomości”, 
organizacja AIESEC czy Zespół Pieśni 
i Tańca „Silesianie”.
Od listopada 2013 roku „Euro-Centrum” 
prowadzi stałą współpracę z Centrum 
Badań i Transferu Wiedzy Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach w ramach 
Obserwatorium Specjalistycznego w Ob-
szarze Energetyki. Celem Obserwatorium 

jest wspomaganie przedsiębiorców 
w branżach związanych z energooszczęd-
nością i wykorzystaniem OZE. Zespół, 
w którego skład wchodzą pracownicy 
naukowi uniwersytetu, opracowuje 
metodologię wskaźników w obszarze 
energetyki prosumenckiej oraz metodo-
logie badań rynku i weryfikuje raporty 
końcowe z badań rynku energetycznego, 
ze szczególnym uwzględnieniem no-
wej energetyki. Podczas praktyk, staży 
i w ramach zleceń studenci kierunków 
Analityka gospodarcza i Zarządzanie 
przeprowadzają badania rynku, a Obser-
watorium dostarcza zainteresowanym 
podmiotom rzetelnych informacji w for-
mie raportów branżowych z dziedzin 
takich jak: rynek fotowoltaiki, kolektorów 
słonecznych, wentylacji, biogazowni czy 
elektrowni wiatrowych w Polsce i wo-
jewództwie śląskim. Co roku powstają 
też raporty technologiczne, które zawie-
rają analizy trendów technologicznych, 
rekomendacje strategiczne, informacje 
o specyficznych segmentach rynkowych, 
analizy porównawcze technologii czy też 

monitoring obiecujących prac B + R w re-
gionie i kraju. 
Park chętnie angażuje się także w wyda-
rzenia, których organizatorem jest Uni-
wersytet Ekonomiczny. Od lat nasi spe-
cjaliści od energetyki niekonwencjonalnej 
pojawiają się m.in. na konferencji „Mo-
delowanie Preferencji a Ryzyko”. Łącząc 
naukę z kulturą, „Euro-Centrum” wspiera 
także płytę „Akademia Klasyczna”, wy-
dawaną przez Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach.

Since the construction of the “Euro-
Centrum” Science and Technology Park 
at Ligocka 103 in Katowice began, the 

University of Economics and its experts 
have been engaged in supporting energy-

efficient technology development as well as 
energy conservation in buildings and the 

prosumer energy sector. 

Visiting our Partners

Euro-Centrum – focus
on modern energy

systems

The “Euro-Centrum” STP provides labo-
ratories and test equipment, training 
and advisory services, thereby facilitat-
ing access to knowledge and the lat-
est research findings in the industry. 
It also creates favorable conditions for 
advanced technology companies and 
business environment institutions to 
locate their operation in the area. The 
low-energy buildings already based in 
the area include a Passive House build-
ing, one of the most eco-friendly build-
ings in Europe honored by the European 
Commission with the Green Building 
2013 award. The Park also features the 
largest photovoltaic research facility in 
Poland. Moreover, Ligocka 103 is home 
to the Training Center for Modern Heat-
ing Technologies accredited by the Office 
of Technical Inspection, with workshop 
facilities equipped with low-power solid 
fuel boilers, heat pumps, collectors, solar 
systems and ventilation systems. Other 
facilities located in the area include the 
Solar System Testing Center and the 
Intelligent Energy Networks Laboratory; 
the former is the only “artificial sun” of 
this kind in Poland, equipped with a sta-
tionary solar simulator for testing the 
efficiency of solar collectors and photo-
voltaic panels. The Park also supports 
the creation of technology companies,  

investigates innovative ideas, and in-
vests in new businesses. 
Scientific support for the Park is provid-
ed by more than thirty cooperating in-
stitutions, including leading universities 
and research centers such as the AGH 
University of Science and Technology, 
the Cracow University of Technology, the 
University of Silesia and the University 
of Economics in Katowice. The collabora-
tion with the University of Economics 
in Katowice (formerly the Academy of 
Economics in Katowice) has been go-
ing on for many years, ranging from the 
creation of science consortia and imple-
mentation of research projects, through 
participation in and co-organization 
of pro-environmental and economic 
events, to arrangement of internships 
providing employment opportunities for 
the best students. Additionally, Monika 
Pilip, Vice-President of the Management 
Board of the “Euro-Centrum” and gradu-
ate of the University of Economics in 
Katowice, is engaged in the organization 
of the University’s Alumni Conventions. 
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 Do you know that:
the University of Economics in Katowice has for many years been 
engaged in cooperation with the energy sector. Our long-standing 
partners include, among others, the TAURON Group (see the 
online version of „Forum” 41 available at www.ue.katowice.pl/
forum) and the „Euro-Centrum” Science and Technology Park. 
Our University also provides expert advisory services for the 
mining industry. Support for the two sectors is implemented 
mainly through the Center for Research and Knowledge Transfer. 
The cooperation has a strong educational dimension as well, 
manifested in the increased activity of student research groups 
and a growing number of dissertations on related issues. 

A dozen or so dissertations have so far 
been prepared in the STP laboratories, 
including those written by students of 
the UE Katowice. Since 2011 the Park 
has been engaged in the organization 
of the New Economy Forum, providing 
a platform for networking and exchange 
of experience at the interface between 
science, business and administration, 
under the honorary patronage of the 
Marshals of the Silesian and Lesser 
Poland Voivodeships. The Forum is 

co-organized by the University of Eco-
nomics in Katowice and other entities 
supporting the scientific and economic 
development of the region. Each edition 
of the event has its own theme related 
to the challenges and prospects for the 
strategic dimension of the new economy. 
The Forum also provides a meeting place 
for the New Economy Club which brings 

together professionals and experts in the 
energy sector, including Professors of the 
University of Economics in Katowice, and 
functions as the “steering committee” 
for the event.
Every year the Park hosts the Science 
and Culture Picnic held as a side event 
to the New Economy Forum, aiming to 
promote knowledge and awareness 
among local inhabitants of issues related 
to innovation and energy efficiency in 
the macro-region. The picnic features 
technology exhibitions, science shows 
and other pro-environmental events 
open to local inhabitants and conference 
participants. Student organizations and 
research groups active at the University 
of Economics in Katowice, including “Pro 
Futuro”, “Nieruchomości”, AIESEC and 
the “Silesianie” Song and Dance Ensem-
ble, have often contributed to the event 
by presenting various 
educational and 
cultural programs. 
Since November 
2013, the “Euro- 
-Centrum” has been 
involved in an ongo-
ing collaboration 
with the Center 
for Research and 
Knowledge Transfer 
of the UE Katowice, 
as part of the activi-
ty of the Specialized 
Observatory for En-
ergy. The Observa-
tory aims to support 
enterprises specia-
lizing in energy sav-
ing and renewable 
energy solutions. 

The team, including researchers from the 
UE Katowice, develops indicator method-
ologies for the prosumer energy sector 
and market research methodologies; 
they also verify energy market research 
reports, particularly those for the new 
energy market. Students of Management 
and Quantitative Methods for Economics 
and Business conduct market research as 
part of their internships, placement pro-
grams and contract work; the findings are 
used in sector reports that the Observato-
ry provides for interested entities in areas 
such as photovoltaics, solar collectors, 
ventilation, biogas or wind power plants 
in Poland and Silesia. Moreover, tech-
nological reports are prepared annually, 
including technology trend analyses, stra-

tegic recommendations, information on 
specific market segments, comparative 
technological analyses and monitoring of 
promising R&D projects implemented in 
the region and country.
In addition to the above, the “Euro-Cen-
trum” is engaged in events organized by 
the University of Economics in Katowice. 
Our alternative energy experts have for 
years participated in the “Preference 
Modeling and Risk” conference and other 
similar events. Combining science with 
culture, the “Euro-Centrum” also sup-
ports the “Classical Academy”, a series of 
music albums released by the University 
of Economics in Katowice. 

Roman Trzaskalik
 jest prezesem PNT „Euro-Centrum”. 

Od 2013 roku pełni w uniwersytecie funkcję 
członka Rady Programowej Wydziału Infor-
matyki i Komunikacji, opiniując zagadnienia 
związane z kształceniem na kierunkach 
takich jak Dziennikarstwo i Komunikacja 
społeczna czy Informatyka.

 is the President of the “Euro-Centrum” 
STP. Since 2013 he has also held the posi-
tion of the Program Board member for the 
Faculty of Informatics and Communication 
at the University of Economics in Katowice, 
issuing opinions on the teaching solutions 
implemented in Journalism and Social 
Communication, Informatics, and other 
study programs.

  Pracownia kolektorów i systemów słonecznych / 

Solar collectors and systems laboratory,

fot. / photo Euro-Centrum
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W dniach 24-26 sierpnia br. odbyła się 
jubileuszowa – już dwudziesta piąta 
– międzynarodowa konferencja nau-
kowa z cyklu „Information Systems 
Development”. Wydarzenie to zorga-
nizował Wydział Informatyki i Komu-
nikacji pod patronatem Association 
of Information Systems (AIS) oraz 
Naukowego Towarzystwa Informatyki 
Ekonomicznej (NTIE). 

W konferencji uczestniczyło ponad 80 
przedstawicieli 27 krajów, w tym m.in. 
profesorowie specjalizujący się w pro-
blematyce tworzenia systemów infor-
matycznych z Australii, USA, Hiszpanii, 
Niemiec, Finlandii, Danii, Norwegii, Chin, 
Grecji, Cypru, Słowenii oraz Republiki 
Czeskiej i oczywiście Polski. 
Obrady toczyły się w 7 sekcjach tema-
tycznych: 

  Metodologie i modelowanie syste-
mów informatycznych,
  Zarządzanie rozwojem systemów 
informatycznych,
  Edukacja w obszarze rozwoju syste-
mów informatycznych, 
  Świadomość kontekstu w rozwoju 
systemów informatycznych, 
  Kognitywistyka, 
  Systemy Wspomagania Kreatywności, 
  Sesja ogólna. 

Uroczystego otwarcia konferencji doko-
nał prof. Robert Tomanek, rektor elekt 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach. W pierwszej sesji plenarnej prowa-
dzonej przez dziekana Wydziału Infor-
matyki i Komunikacji, prof. Jerzego Go-
łuchowskiego, wykład na temat „Human 
Brain meets Artificial Intelligence: How 
Big Data Analytics transforms Decision 
Making, Business Models, Society, and 
Research” wygłosiła prof. Claudia Loeb-
becke z Uniwersytetu w Kolonii. W se-
sjach tematycznych zaprezentowano  

52 referaty z zagranicy i Polski, a gorące 
dyskusje naukowe były kontynuowane 
nawet podczas wieczornego spotkania 
jubileuszowego. 

W drugim dniu konferencji odbyła się 
wideosesja plenarna zainicjowana przez 
sponsora konferencji, Dimension Data. 
Sesji przewodniczył prof. Maciej Nowak. 
Wykład pt. „Medical Data Understan-
ding” wygłosił prof. Marcin Grzegorzek, 
pracownik niemieckiego Uniwersytetu 
w Siegen i Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach. Wideodyskusja połączyła 
osoby w trzech lokalizacjach, tj. Uniwer-
sytecie Ekonomicznym w Katowicach, 
Uniwersytecie Jagiellońskim i w siedzibie 
Dimension Data w Warszawie. Po połu-
dniu obrady toczyły się w sekcjach tema-
tycznych. 

W ostatnim dniu wyróżniono autorów 
najlepszych referatów. Z rąk przewodni-
czącego konferencji, prof. Jerzego Gołu-
chowskiego, dyplomy otrzymali:

   Osama Sohaib i Kyeong Kang z Au-
stralii za artykuł pt.: „Assessing Web 
Content Accessibility of E-Commerce 
Website for People with Disabilities”, 
  Nearchos Paspallis i Marios Raspopo-
ulos z Cypru za artykuł pt.: „An Open 
Platform for Studying and Testing 
Context-Aware Indoor Positioning 
Algorithms”. 

Następnie odbyła się dyskusja panelowa 
podsumowująca 25. edycję konferencji 
„Information Systems Development”. 
Dyskusję tę, zatytułowaną „Emerging 
Solutions in Information Systems Deve-
lopment: Coping with Challenges and 
Complexity on the Long-term” modero-
wała prof. Małgorzata Pańkowska. W pa-
nelu udział wzięli:

   Emilio Insfran z Politechniki w Wa-
lencji,
  Juhani Iivari z Uniwersytetu w Oulu,
   Nearchos Paspallis z cypryjskiego 
uniwersytetu UCLan, 
   Marite Kirikova z Uniwersytetu Tech-
nicznego w Rydze,

  Václav Řepa z Uniwersytetu Ekono-
micznego w Pradze.

W trakcie dyskusji uczestnicy konferen-
cji podzielili się swoimi doświadczeniami 
z zakresu rozwoju systemów informa-
tycznych. Ich uwagi zostały skomento-
wane przez przedstawiciela komitetu 
sterującego konferencji, prof. Chrisa 
Barry’ego z Irlandzkiego Uniwersytetu 
Narodowego w Galway. Założenia pro-
gramowe oraz miejsce kolejnej edycji 
konferencji przedstawili profesorowie 
Nearchos Paspallis i Marios Raspopoulos 
z uniwersytetu UCLan na Cyprze.

ISD2016 
Information Systems 
Development

Sponsorami konferencji ISD2016 byli: 
Urząd Miasta Katowice, ABE Marketing 
and International Publishing Service 
oraz Dimension Data. Konferencja 
odbyła się pod patronatem ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego, wojewo-
dy śląskiego, marszałka województwa 
śląskiego oraz prezydenta Katowic. 
Patronat medialny zapewnili: Polskie 
Radio Katowice, TVS oraz miesięcznik 
„Computerworld”. Wyniki konferencji 
zostaną opublikowane w monografii 
wydanej przez wydawnictwo Springer 
oraz w wybranych czasopismach.

Jerzy Gołuchowski, Małgorzata Pańkowska
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The conference was attended by over 
80 representatives of 27 countries, 
including the professors specializing in 
information systems development from 
Australia, the USA, Spain, Germany, Fin-
land, Denmark, Norway, China, Greece, 
Cyprus, Slovenia, the Czech Republic, 
and, obviously, Poland.
The sessions were held in 7 thematic 
sections:

  Information Systems Methodologies 
and Modeling,
  Managing of Information Systems 
Development,
  ISD Education, 
  Context-awareness in ISD, 
  Cognitive Science, 
  Creativity Support Systems, 
  General. 

The conference was formally opened by 
Prof. Robert Tomanek, Rector-Elect of 
the University of Economics in Katowice. 
During the first plenary session, chaired 
by Prof. Jerzy Gołuchowski, Dean of the 
Faculty of Informatics and Communica-
tion, Prof. Claudia Loebbecke from the 
University of Cologne delivered a lec-
ture on “Human Brain meets Artificial 
Intelligence: How Big Data Analytics 
transforms Decision Making, Business 
Models, Society, and Research”. The-
matic sessions contained 52 presenta-
tions from Poland and abroad and ani-

  Osama Sohaib and Kyeong Kang 
from Australia for the article on “As-
sessing Web Content Accessibility of 
E-Commerce Website for People with 
Disabilities”, 
  Nearchos Paspallis and Marios Ras-
popoulos from Cyprus for the article 
on “An Open Platform for Studying 
and Testing Context-Aware Indoor 
Positioning Algorithms”. 

The 25th conference on “Information 
Systems Development” concluded with 
the panel discussion entitled “Emerging 
Solutions in Information Systems De-
velopment: Coping with Challenges and 
Complexity on the Long-term”, moder-
ated by Prof. Małgorzata Pańkowska. 
The panel participants were:

  Emilio Insfran, Polytechnic University 
of Valencia,
  Juhani Iivari, University of Oulu,
  Nearchos Paspallis, UCLan University 
in Cyprus, 
  Marite Kirikova, Technical University 
of Riga, 
  Václav Řepa, University of Economics 
in Prague.

During the discussion, the conference 
participants shared their experiences in 
the area of information systems devel-
opment. Their contributions were com-
mented on by a representative of the 
conference steering committee,  
Prof. Chris Barry from the National Uni-
versity of Ireland Galway. Professors 
Nearchos Paspallis and Marios Ras-
popoulos from the UCLan University in 
Cyprus presented the programme guide-
lines and the venue of the next edition 
of the conference. 

On 24-26 August 2016, the anniver-
sary – 25th – international scientific 
conference on “Information Systems 
Development” was held. It was orga-
nized by the Faculty of Informatics 
and Communication under the pa-
tronage of the Association of Infor-
mation Systems (AIS) and the Scien-
tific Society of Economic Informatics 
(NTIE). 

The sponsors of the ISD2016 confer-
ence were the Katowice City Hall, ABE 
Marketing and International Publishing 
Service, and Dimension Data. The con-
ference was held under the patronage 
of the Minister of Science and Higher 
Education, the Voivod of Śląskie, the 
Marshall of the Śląskie Voivodeship, 
and the Mayor of Katowice. The media 
patronage was given by Polskie Radio 
Katowice, TVS and a monthly Com-
puterworld. The conference proceedings 
will be published as a monograph by 
the Springer publishing house and in 
selected journals. 

mated academic discussion continued 
even during the anniversary gala in the 
evening. 

The second day of the conference fea-
tured the video plenary session initiated 
by a conference sponsor, Dimension 
Data. The session was chaired by Prof. 
Maciej Nowak. The lecture on “Medical 
Data Understanding” was delivered by 
Prof. Marcin Grzegorzek, the Unversity 
of Siegen and the University of Econom-
ics in Katowice. The video-discussion 
connected participants in three loca-
tions, i.e. the University of Economics 

in Katowice, the Jagiellonian University 
and the Dimension Data office in War-
saw. In the afternoon, the proceeding 
continued in the thematic sessions.

On the final day of the conference, the 
authors of the best presentations were 
announced. Prof. Jerzy Gołuchowski 
awarded the diplomas to:

Fot. archiwum autorów / 

photos authors’ archives



Katowice Entrepreneurship Academy of 
Video Games to część projektu Startify7 
mającego na celu wyposażenie młodych 
ludzi zainteresowanych utworzeniem 
start-upu w branży ICT w brakujące 
kompetencje przedsiębiorczo-zarządcze, 
a także wykształcenie umiejętności efek-
tywnego pozyskiwania finansowania na 
realizację swojego pomysłu na biznes. 
W murach naszej uczelni 41 uczestników 
szkoły letniej przez dwa tygodnie praco-
wało w 13 konkurujących zespołach nad 
przygotowaniem innowacyjnego pomysłu 
gamingowego (w tym prototypu gry), 
tak aby podczas ostatniego dnia – Demo 
Day – zaprezentować go przed gronem 
jurorów.
Dwutygodniowy program Katowice En-
trepreneurship Academy of Video Games 
został oparty na czterech filarach. Po 
pierwsze, trzonem programu był boga-
ty zestaw interaktywnych wykładów 
i warsztatów z zakresu przedsiębior-
czości, design thinking, team-workingu, 

modelowania biznesu z wykorzystaniem 
Business Model Canvas, efektywnego 
pozyskiwania wsparcia z funduszy ven-
ture oraz zalążkowych, a także przygoto-
wania i przedstawienia krótkich prezen-
tacji, tzw. pitchów. Po drugie, w trakcie 
praktycznych warsztatów oraz ćwiczeń 
multimedialnych uczestnicy rozwijali 
swoje umiejętności praktyczne, takie jak 
projektowanie gier w technologii unity, 
designing i co-designing, gier typu se- 
rious games, czy wykorzystanie najno-
wocześniejszych technologii w kreatyw-
nym tworzeniu grafiki komputerowej. Po 
trzecie, w ramach szkoły letniej założono 
stworzenie uczestnikom możliwości 
pracy nad zespołowymi pomysłami 
biznesowymi w trakcie intensywnych 
sesji mentoringowych zorganizowanych 
z udziałem 18 ekspertów z zakresu za-
rządzania strategicznego, finansowania 
start-upów, a także produkcji, marketin-
gu oraz sprzedaży gier komputerowych 
i wideo. Po czwarte, uczestnicy mieli 

możliwość konfrontacji zdobywanej wie-
dzy z praktyką gospodarczą podczas 
dwóch całodniowych wizyt studyjnych 
w Parku Technologicznym Euro-Centrum 
oraz Parku Przemysłowym Porcelana 
Śląska. Zajęcia o charakterze techniczno-
-technologicznym prowadzone były przez 
przedstawicieli uznanych przedsiębiorstw 
branży gier, takich jak: Artifex Mundi, Mi-
crosoft, Anshar Studios, FCS, Incuvo czy 
Platige Image. Natomiast zajęcia natury 
biznesowej realizowane były nie tylko 
przez wykładowców (Sheffield Univer-
sity, University of Almeria, University of 
Granada, Uniwersytet Ekonomiczny w Ka-
towicach, Uniwersytet w Białymstoku, 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 
w Bydgoszczy), lecz także przez prakty-
ków (FCS, Artifex Mundi, QBN Fund, Incu-
vo, Novismo, Netology, Abyss Glass, Great 
Interactive, Technology Evangelist, QUUS 
Venture Capital). 
Katowice Entrepreneurship Academy of 
Video Games, oprócz ciekawych zajęć, 

W dniach 4-15 lipca br. w Uniwersytecie Ekonomicznym odbyła się dwutygodniowa, międzynarodowa 
szkoła letnia pod nazwą Katowice Entrepreneurship Academy of Video Games, skierowana do przyszłych 
przedsiębiorców branży ICT. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach europejskiego projektu 
Startify7 (program Horyzont 2020). W szkole letniej udział wzięło 41 uczestników z 21 krajów oraz  
32 wykładowców, mentorów i przedsiębiorców z 8 krajów. Szkołę Letnią zorganizował zespół w składzie: 
prof. Wojciech Czakon, dr Patrycja Klimas, mgr Dagmara Wójcik (Katedra Teorii Zarządzania) oraz  
dr Sebastian Twaróg (Katedra Logistyki Społecznej).

Katowice  
Entrepreneurship  
Academy of Video  
Games

Dagmara Wójcik

 Wizyta studyjna – Gear 

Interactive / A study visit 

– Gear Interactive,  

fot. / photo M. Ochman / 

BadCompany.pl
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zapewniła uczestnikom dodatkowe 
możliwości nawiązywania międzynaro-
dowych kontaktów, jak również poznania 
kultury polskiej i śląskiej. Goście mieli 
okazję poznania Katowic w odsłonie 
zarówno nowoczesnej, jak i zabytkowej, 
ale także posmakowania śląskiej kuchni 
w wydaniu tradycyjnym, nowoczesnym 
oraz biesiadno-grillowym. 

W opinii ekspertów trzema najlepszymi, 
mającymi największy potencjał bizne-
sowy pomysłami były gry mobilne typu 
free-2-play: 

  Gra pomagająca dzieciom w walce 
z dysleksją – zespół Lexia w składzie 
Anis Nouri (University of Trento), 
Vevake Balaraman (University of 
Trento), Giovanni Sabatino (Universi-
ty of Bologna), oraz Md Fazle Rabbi 
(University of Trento),

  Gra mobilna wykorzystująca rozsze-
rzoną rzeczywistość w celu rewita-
lizacji postapokaliptycznego świata 
– zespół D.N.A. w składzie Apostolos 
Leousis (University of Thessaly), 
Nyasha Duri (Sutton College) oraz 
Danilo Kasemi (Polytechnic Universi-
ty of Tirana),

  Gra mobilna stanowiąca kompila-
cję serii gier Diablo – zespół Notio 
w składzie Jose Luis García (Univer-
sity of Almería), Petras Malinauskas 
(Kaunas Jesuit Gimnasium) oraz Em-
manuel Abidemi Adeegbe (Universita 
di Roma Tor Vergata).

Dla trzech najlepszych zespołów przygo-
da ze Startify7 nie skończyła się w Kato-
wicach! W dniach 5-7 października 2016 r.
zwycięskie drużyny – wraz z laureatami 
pozostałych tegorocznych szkół letnich 
organizowanych w Almerii (Hiszpania), 
Salonikach (Grecja) oraz Twente (Holan-
dia) – wezmą udział w Boot Camp 2016. 
Udział w organizowanym w Brukseli Boot 
Campie pozwoli im zawalczyć o pozy-
skanie realnego wsparcia dla pomysłów 
wykreowanych podczas Katowice Entre-
preneurship Academy of Video Games. 
Trzymamy kciuki za nasze „katowickie” 
zespoły gamingowe! 

Wspólne zdjęcie, dzień pierwszy / Group 

photo, the first day, fot. / photo M. Ochman / 

BadCompany.pl 

 Zwycięska Lexia, od lewej: Vevake, Anis  

oraz Md Fazle / The winning Lexia team,  

from left: Vevake, Anis and Md Fazle,  

fot. / photo M. Ochman / BadCompany.pl 

Praca w zespole / 

Team work, 

fot. / photo 

M. Ochman / 

BadCompany.pl 
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The Katowice Entrepreneurship Academy 
of Video Games is part of the Startify7 
project, which aims to equip young people 
willing to set up an ICT start-up with the 
entrepreneurial and managerial compe-
tence they lack as well as develop their 
skill in effective fundraising for the im-
plementation of their business ideas. For 
two weeks, 41 participants of the summer 
school worked within the University’s 
walls in 13 competing teams to develop 
an innovative gaming idea (and  
a game prototype) in order to present it to 
the jury on the last day – the Demo Day.
The two-week curriculum of the Kato-
wice Entrepreneurship Academy of 
Video Games was based on four pillars. 
First, the core of the programme was  
a wide range of interactive lectures and 
workshops on entrepreneurship, design 
thinking, team-working, business model 
development by means of the Business 
Model Canvas, effective raising of ven-
ture and seed capital, and the prepara-
tion and delivery of short presentations, 

the so called pitches. Secondly, during 
the hands-on workshops and multime-
dia exercises, the participants enhanced 
their practical skills, such as designing 
games in unity technology, designing 
and co-designing serious games, using 
the cutting-edge technology for creative 
computer graphics. Thirdly, the summer 
school gave the participants an oppor-

tunity to work on the teams’ business 
ideas at intensive mentoring sessions, 
where they were assisted by 18 experts 
in strategic management, start-up fund-
ing as well as production, marketing 
and sale of computer games and videos. 
Fourth, the participants could confront 
the knowledge they were gaining with 
business practice during two one-day 
visits to Park Technologiczny Euro- 
-Centrum (the Euro-Centrum Science  
and Technology Park) and Park 
Przemysłowy Porcelana Śląska (Porce-
lana Śląska Park of Industry and Tech-
nology). The technical and technological 
classes were conducted by representa-
tives of renowned companies of the 
games industry, including Artifex Mundi, 
Microsoft, Anshar Studios, FCS, Incuvo 

On 4-15 July 2016, the University of Economics hosted the 
Katowice Entrepreneurship Academy of Video Games,  
a two-week international summer school, targeted at 
future entrepreneurs in the ICT sector. The event was 
organized as part of the European Startify7 project 
(Horizon 2020 programme). There were 41 participants 
from 21 countries and 32 lecturers, mentors and 
entrepreneurs from 8 countries. The Summer School 
was organized by a team comprised of: Prof. Wojciech 
Czakon, Dr Patrycja Klimas, Dagmara Wójcik, MA (the 
Management Theory Department) and Dr Sebastian 
Twaróg (the Department of Social Logistics).

Katowice  
Entrepreneurship  
Academy of Video  
Games

Więcej informacji o projekcie: http://startify7.eu/katowice
Boot Camp w Brukseli: www.e-unlimited.com/startify
Więcej zdjęć na profilu facebookowym Katedry Teorii Zarządzania.
For more information about the project visit: http://startify7.eu/katowice
Bootcamp in Brussels: www.e-unlimited.com/startify
More photos can be found on the Facebook profile of the Management 
Theory Department

©
 tai111 – Fotolia.com

Otwarcie akademii / Opening of the Academy, 

fot. / photo M. Ochman / BadCompany.pl 

Interaktywny wykład na temat grafiki komputerowej  

z Tomaszem Wilewskim z Platige Image / An interactive 

lecture on computer graphics with Tomasz Wilewski from 

Platige Image, fot. / photo M. Ochman / BadCompany.pl
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and Platige Image. The business classes, 
on the other hand, were taught by both 
university lecturers (Sheffield University, 
University of Almeria, University of Gra-
nada, University of Economics in Kato-
wice, University of Białystok, University 
of Science and Technology in Bydgoszcz) 
and practitioners (FCS, Artifex Mundi, 
QBN Fund, Incuvo, Novismo, Netology, 
Abyss Glass, Great Interactive, Technol-
ogy Evangelist, QUUS Venture Capital ).

In addition to interesting classes, the 
Katowice Entrepreneurship Academy of 
Video Games provided the participants 
with an opportunity to establish interna-
tional contacts and get familiar with the 
Polish and Silesian culture. They visited 
the city of Katowice, both the modern 
and the historic facilities and sites, and 
tasted the Silesian cuisine – its tradition-
al, modern, feast and barbecue dishes.

According to the experts, the three best 
ideas, showing the greatest business 
potential, were the following free-2-play 
mobile games:
   a game helping children overcome 

dyslexia – Lexia team comprising 
Anis Nouri (University of Trento), 
Vevake Balaraman (University of 
Trento), Giovanni Sabatino (Univer-
sity of Bologna) and Md Fazle Rabbi 
(University of Trento),

   a mobile game using the augmented 
reality to revitalize a post-apocalyp-
tic world – D.N.A. team consisting 
of Apostolos Leousis (University of 
Thessaly), Nyasha Duri (Sutton Col-
lege) and Danilo Kasemi (Polytechnic 
University of Tirana),

   a mobile game that is a compilation 
of Diablo game series – Notio team 
comprising Jose Luis García (Univer-
sity of Almería), Petras Malinauskas 
(Kaunas Jesuit Gimnasium) and Em-
manuel Abidemi Adeegbe (Universita 
Di Roma Tor Vergata).

For the three best teams, Katowice isn’t 
the final point in their Startify7 adven-
ture. On 5-7 October 2016, the winning 
teams – along with the laureates of this 
year’s summer schools organized in 
Almeria (Spain), Thessaloniki (Greece) 
and Twente (the Netherlands) – will take 
part in the Boot-Camp 2016 in Brussels, 
where they will compete to gain real 
support for the ideas generated and 
developed during the Katowice Entre-
preneurship Academy of Video Games. 
Let’s keep our fingers crossed for Kato-
wice gaming teams!

 Tutoring 
Kiedy rok temu podczas rekrutacji zastanawia-
liśmy się, w jaki sposób przekonać kandydatów 
o najwyższej punktacji do rozpoczęcia studiów 
na naszej uczelni, pomysłów było wiele. Pro-
gram lojalnościowy, dodatkowe zajęcia, zindy-
widualizowana ścieżka kształcenia. W końcu 
padło na tutoring, czyli indywidualne prowadze-
nie najlepszych studentów przez ich mentorów, 
przewodników naukowych. Zakończony w tym 
roku pilotażowy program tutoringu przerósł 
nasze oczekiwania. Przede wszystkim pokazał 
tęsknotę utalentowanych studentów za elemen-
tami uniwersytetu humboldtowskiego; takiego, 
gdzie obok przekazywania wiedzy ważny jest 
rozwój i kształcenie osobowości, gdzie relację 
mistrz – uczeń buduje się za pomocą zindywi-
dualizowanych zadań dopasowanych do kompe-
tencji, talentów, preferencji ucznia, z uwzględ-
nieniem specjalizacji naukowej i osobowości 
tutora. Były wspólne spotkania, pisanie i ocena 
esejów z dyskusją, wymiana poglądów. Zabrakło 
jedynie wspólnych spacerów wzdłuż Rawy  
w togach akademickich. 
Na spotkaniu wieńczącym program studenci 
podkreślali, że pozwolił on im na rozwój osobi-
sty, nawiązywanie kontaktów z wykładowcami 
niemożliwe w toku regularnej edukacji, ciekawą 
współpracę z wykładowcą oraz ukierunkowanie 
dotychczasowych zainteresowań.

Zapraszamy studentów i wykładowców  
na kolejną edycję programu w nowym roku  
akademickim!

When last year during the admissions process we 
were wondering how to attract candidates with 
the highest scores, ideas were plenty. A loyalty 
scheme, extra classes, a personalised learning 
path. Finally, we opted for academic tutoring 
targeting the best students, who are individually 
coached by their mentors and academic guides. 
The pilot scheme completed this year has sur-
passed all our expectations. First of all, it revealed 
that talented students yearned for the elements 
of the Humboldtian university, where passing on 
knowledge is as important as self-development 
and personal growth, where master-pupil relation-
ships are built based on inidvidually adapted tasks 
tailored to a student’ competences, talents, and 
preferences, while at the same time marked with 
a tutor’s personality and specialization. Tutors 
and students met, wrote and discussed essays, 
exchanged opinions. Apparently, the only thing 
they didn’t do was walking along the Rawa bank 
in academic togas. 

Wojciech Dyduch

Demo Day, dzień ostatni / Demo Day, the last day

fot. / photo M. Ochman / BadCompany.pl 
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Zanim minister Jaro-
sław Gowin ogłosił 
kierunek rozwoju 
doktoratów przemysło-
wych, na naszej uczelni 
z inicjatywy rektora 
prof. Leszka Żabiń-
skiego rozpoczęliśmy 
program idący w tym 
kierunku. Indywidualne 
spotkania z profesora-
mi, zajęcia tematyczne 
w małej grupie prze-
kazujące najnowszą 
wiedzę w dyscyplinach, 
konwersatoria wyła-
niające luki badawcze 
i warsztaty metodycz- 

ne pokazujące ścieżki 
postępowania badaw-
czego – to oferta 
skierowana do kadry 
zarządzającej, przygo-
towująca do otwarcia 
przewodu doktorskie-
go. Przy czym proble-
matyka naukowo- 
-badawcza rozprawy 
doktorskiej – przy 
zachowaniu wszystkich 
rygorów ustawy – ma 
praktyczny wymiar 
i wiąże projekty, jakie 
kadra zarządzająca 
realizuje w korpora- 
cji, z podbudową 

At the concluding meeting, the students underli-
ned that the programme had contributed to their 
self-development, allowed them to create bonds 
and work with the lecturers in ways impossible 
in the course of regular education, and helped 
them discover and pursue their interests. 
We hope Students and Teachers will accept the 
invitation to the next edition of the programme 
in the new academic year!

teoretyczną w danej 
dyscyplinie naukowej. 
Naszym menedżerom, 
którzy wytrwali już rok 
i przygotowują swoje 
rozprawy, życzymy 
powodzenia! 

Even before Minister 
Gowin indicated the 
direction for further 
work on industrial 
doctorates, our Uni-
versity had already 
launched a program 
with a similar objective, 
based on the initiative 
of Prof. Leszek Żabiński, 
the Rector. Individual 
meetings with profes-
sors, thematic classes 
addressed to small 
groups of attendees 
in order to convey 

knowledge about the 
latest developments in 
specific scientific disci-
plines, seminars aimed 
to identify research 
gaps, and methodology 
workshops which help 
participants find their 
own research paths – 
this is an offer designed 
for managerial staff 
who are preparing 
to register for their 
doctoral degrees. The 
underlying assumption 
is that scientific topics 
of dissertations – with 
adherence to all the 
statutory require-
ments – should have a 
practical dimension and 
create a connection 
between the projects 
managers carry out in 
their corporations and 
the theoretical back-
ground in their chosen 
area of research. We 
will keep our fingers 
crossed for the manag-
ers who are pursuing 
this goal at out Univer-
sity and have already 
completed a year of 
work on their theses!

II Dzień  
Internacjo ------------ 
nalizacji

22 czerwca br. w Auli im. 
prof. Zbigniewa Messnera 

odbył się II Dzień  
Internacjonalizacji.

Doktoraty przemysłowe 
Industrial doctorates

The 2nd Internationalization 
Day was held on 22 June 2016 

in the Zbigniew Messner  
auditorium.

Wojciech Dyduch

Izabela Weselska

©
 Colou
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Prof. W. Czakon podczas prezentacji / 

Prof. W. Czakon giving a presentation, 

fot. / photo N. Jonszta

 

Studenci i kadra, uczestnicy pierwszej edycji programu 

tutoringowego / Students and teachers, the partici-

pants in the first edition of the tutoring program,  

fot. archiwum / photo archive 
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II Dzień  
Internacjo ------------ 
nalizacji

„Głównym celem Dnia 
Internacjonalizacji jest 
zwiększenie świadomości 
i zmotywowanie spo-
łeczności akademickiej 
do ubiegania się o środki 
finansowe na badania 
naukowe oraz inne przed-
sięwzięcia o charakterze 
naukowo-dydaktycznym 
w kraju i za granicą, a tak-
że korzystania z ofert sty-
pendialnych i zagranicz-
nych grantów” – mówi 
prof. Sławomir Smyczek, 
prorektor ds. edukacji i in-
ternacjonalizacji, inicjator 
przedsięwzięcia.

W trakcie drugiej edycji 
wydarzenia odbyły się 
prezentacje przedstawi-
cieli instytucji i organizacji 

przyznających środki 
finansowe na działalność 
naukowo-badawczą, 
a także instytucji oferują-
cych doradztwo i pomoc 
w zakresie przygotowa-
nia aplikacji związanych 
z projektami naukowo- 
-badawczymi współfinan-
sowanymi ze środków 
zewnętrznych. Pracownicy 
naukowi Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Kato-
wicach, realizujący tego 
typu projekty, przedsta-
wili natomiast przykłady 
dobrych praktyk starania 
się o zewnętrzne środki fi-
nansowe. Uczestnicy mieli 
także okazję wysłuchać dr 
Karoliny Manii – eksperta 
w zakresie ewaluacji pro-
jektów w programie Ho-

ryzont 2020. Dodatkowo 
zainteresowani uzyskali 
szczegółowe informacje 
na wybrane tematy przy 
stoiskach informacyjnych 
towarzyszących wyda-
rzeniu.
Wydarzenie miało cha-
rakter otwarty. Uczest-
niczyli w nim również 
pracownicy zewnętrznych 
jednostek naukowo-ba-
dawczych oraz firm. Dzień 
Internacjonalizacji jest 
platformą wymiany infor-
macji i doświadczeń śro-
dowisk akademickich oraz 
biznesu, inkubatorem 
nowych projektów. Jego 
organizatorem jest Biuro 
Internacjonalizacji.

Więcej informacji:
Szczegółowe 
informacje na 
temat Dnia 
Internacjonalizacji 
oraz prezentacje 
prelegentów dostępne 
są pod adresem:  
/
More information 
on the Internationa-
lization Day, and 
presentation slides, 
are available at:

www.ue.katowice.
pl/eventy/dzien-
internacjonalizacji

“The main goal of the 
Internationalization 
Day was to raise aware-
ness and motivate the 
academic community to 
apply for research fun-
ding and grants for other 
types of scientific and 
research projects, as well 
as to take advantage of 
scholarships and foreign 
grants.” – says Prof. 
Sławomir Smyczek, Vice-
Rector for Education and 
Internationalization, and 
initiator of the event.

The 2nd Internationa-
lization Day featured 
presentations delivered 

by representatives of 
institutions and organiza-
tions supplying funds for 
research projects, as well 
as institutions providing 
advice and assistance 
on how to prepare ap-
plications for externally 
co-funded projects. Re-
searchers of the Univer-
sity of Economics in Kato-
wice who are engaged in 
projects of this kind pro-
vided examples of good 
practice in this area. The 
participants also had the 
opportunity to listen to 
Dr Karolina Mania, project 
evaluation expert in the 
Horizon 2020 program. 

Additionally, detailed in-
formation on issues that 
were of interest to the 
participants was available 
at the information stands.
The Internationalization 
Day was an open event, 
with participants inclu-
ding representatives of 
external research units 
and firms. Organized by 
the Internationalization 
Office, the event is meant 
to provide a platform for 
exchange of information 
and experience among 
members of academic 
and business communi-
ties. It also serves as 
a project incubator. 

The 2nd Internationalization Day

© morita – Fotolia.com

Prof. S. Smyczek – inicjator Dni Inter-

nacjonalizacji – zaprasza na kolejną 

prezentację / Prof. S. Smyczek –  

initiator of the Internationalization 

Day – inviting participants to the 

next presentation, fot. / photo  

N. Jonszta

 

Dyskusja na temat projektów badaw-

czych i naukowych przeniosła się do 

kuluarów / Informal discussion on 

research projects in the lobby, fot. / 

photo N. Jonszta

 

Wymiana doświadczeń uczestników  

w kuluarach / Sharing experience during 

a coffee break, fot. / photo N. Jonszta 
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Wyróżnienie  
InterStar 2016  

dla młodego 
naukowca

W programie Dnia Internacjonalizacji, 
oprócz licznych prelekcji dotyczących 
możliwości pozyskiwania środków na pro-
jekty naukowo-badawcze, zaplanowano 
także – wzorem ubiegłorocznej, pierwszej 
edycji wydarzenia – wręczenie wyróżnie-
nia za szczególny wkład w umiędzynaro-
dowienie uczelni – InterStar 2016.

Wyróżnienie z rąk prorektora ds. interna-
cjonalizacji i marketingu prof. Sławomira 
Smyczka tym razem otrzymała dr Patry-
cja Klimas z Katedry Teorii Zarządzania. 
Wśród branych pod uwagę kryteriów były 
m.in. publikacje zagraniczne oraz udział 
w konferencjach i projektach międzyna-
rodowych, zarówno dydaktycznych, jak 
i naukowych.

Serdecznie gratulujemy!

22 czerwca br. podczas II Dnia Internacjonalizacji po raz 
kolejny wręczono prestiżowe wyróżnienie InterStar 2016 
dla młodego naukowca za szczególny wkład w umiędzynaro-
dowienie uczelni.

Klub Biegowo- 
-Czytelniczy 
Read & Run 

Club
Amerykański aktor Will Smith powiedział w jed-
nym z wywiadów, że kluczem do osiągnięcia suk-
cesu w życiu jest bieganie i czytanie. Przyjmując 
te słowa za motto, Katedra Gospodarki Prze-
strzennej oraz Studenckie Koło Naukowe „Nieru-
chomości” zapraszają studentów, pracowników 
uczelni oraz wszystkich zainteresowanych do 
współtworzenia nowej inicjatywy, jaką jest Klub 
Biegowo-Czytelniczy. Raz w miesiącu planujemy 
organizować dwa rodzaje spotkań. Pierwsze, bie-
gowe, będą polegać na przemierzaniu naszych 
miast. Bez obaw – biegać będziemy w tempie 
konwersacyjnym. Każda taka wycieczka biegowa 
będzie miała na celu omówienie przekształceń, 
jakie zachodzą współcześnie w naszych mia-
stach. Drugie, czytelnicze, będą stanowić debaty 
poświęcone najciekawszym, najważniejszym 
książkom ekonomicznym oraz publikacjom zwią-
zanym z rozwojem miast i regionów. 

Zaczynamy już w drugiej połowie października. 
Pierwsze spotkanie biegowe będzie obejmowało 
m.in. tereny katowickiej Strefy Kultury, alei Kor-
fantego i Rynku. Sprawdzimy, jak zmieniły się te 
miejsca i czy mają potencjał do rozwoju funkcji 
metropolitalnych. Natomiast pierwsze spotka-
nie czytelnicze będzie poświęcone książce pt. 
„Dysponowanie wspólnymi zasobami” autorstwa 
noblistki Elinor Ostrom. Będziemy dyskutować 
o tym, czym są dobra wspólne i jak efektywnie 
nimi gospodarować. 

W trakcie kolejnych wycieczek biegowych odwie-
dzimy m.in. Bytom, Tychy czy Dąbrowę Górniczą, 
debaty natomiast poświęcimy książkom takich 
autorów jak: Piketty, Skidelsky, Jacobs czy Gehl. 
Liczymy zresztą, że uczestnicy spotkań sami 
będą proponowali biegowe trasy oraz tematy 
czytelniczych dyskusji. Informacje na temat spo-
tkań będą zamieszczane na bieżąco na stronie 
internetowej naszej uczelni. 

InterStar 2016 
award for 
a young scientist 

The programme of the Internationaliza-
tion Day comprised a series of presenta-
tions on the fundraising possibilities for 
scientific research projects and – following 
the pattern established in the last year’s 
first edition of the event – a ceremony 
of presenting the InterStar 2016 award, 
granted for remarkable contribution to 
the University’s internationalization.

This year, the award, which was handed 
by the Vice-Rector for Internationalization 
and Marketing, Prof. Sławomir Smyczek, 
went to Dr Patrycja Klimas from the De-
partment of Management Theory. The 
criteria adopted for selecting the winner 
included, i.a. international publications 
and participation in international confer-
ences and projects – both educational 
and scientific.

Congratulations!

On June 22, during the 2nd Internationalization Day, once again 
a young scientist was awarded a prestigious InterStar award for 
outstanding contribution to the development of the University’s 
internationalization.

Masz pomysł związany z inicjatywą biegowo-
-czytelniczą? Podziel się nim z organizatorem 
Klubu: / Do you have an idea for a read & run? 
Share it with the organizer of the Club: 
adam.polko@ue.katowice.pl

Izabela Weselska

Adam PolkoDr P. Klimas z prof. 

S. Smyczkiem tuż po 

wręczeniu wyróżnienia 

InterStar 2016 /  

Dr P. Klimas and Prof. 

S. Smyczek shortly 

after the InterStar 

2016 award ceremony,  

fot. / photo N. Jonszta
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W sierpniu br. w Rio de Janeiro 
w Brazylii odbyły się XXXI Let-
nie Igrzyska Olimpijskie. Zawody 
w szermierce rozgrywane były 
w dniach 6-14 sierpnia w hali Ca-
rioca Arena 3. W starcie druży-
nowym szabli kobiet 13 sierpnia 
Polskę reprezentowały: Marta 
Puda – nasza absolwentka oraz 
Aleksandra Socha, Małgorzata 
Kozaczuk i Bogna Jóźwiak.

Dziewczyny na szóstkę! 
Nasza absolwentka 
o swojej drodze  
na Igrzyska Olimpijskie 
w Rio

In one of his interviews American actor Will 
Smith said that running and reading were the 
key to success in life. Adopting these words as 
a motto, the Department of Spatial Planning and 
Development and the Real Estate Student Re-
search Group wish to invite students, university 
staff, and everybody else who might be inter-
ested to co-create a new initiative – the Read & 
Run Club. We plan to hold two kinds of meetings 
every month. One will involve running through 
our cities. No fear, we will run at a conversation 
pace. Each run will also offer an opportunity 
to discuss the transformations occurring in our 
cities. The reading meetings will be debates on 
the most interesting and important economics 
books and publications on regional and urban 
development. 

We start in mid-October. The first meeting will 
cover Katowice’s Culture Zone, Aleja Korfantego 
and the Market Square. We will check how these 
places have changed and whether they have the 
potential for developing metropolitan functions. 
The first reading meeting, on the other hand, 
will deal with the book by Nobel Prize winner 
Elinor Ostrom – “Governing the Commons”. We 
will discuss the concept of the commons and the 
ways to manage them effectively. 

Other running meetings will take us to Bytom, 
Tychy, and Dąbrowa Górnicza. Our debates will 
deal with the books by such authors as Piketty, 
Skidelsky, Jacobs, and Gehl. We also hope that 
participants will come up with their own pro-
posals for running routes and topics of reading 
meetings. Information on club meetings will be 
placed regularly on the university website.

Marek Kiczka

Dr A. Polko, fot. / photo H. Polko

Marta Puda, fot. / photo W. Lubojańska

Marta z brązowym medalem – Foshan w Chinach (maj 2016) / 

Marta with the bronze medal – Foshan, China (May 2016),  

fot. / photo Kyu Jin Lee
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Dziewczyny na szóstkę
Polskie szablistki zakończyły drużynową rywalizację olimpijską 
w Rio de Janeiro na szóstej pozycji. W ćwierćfinale zmierzyły 
się z Amerykankami. Po zaciętym pojedynku uległy zaledwie 
dwoma punktami 43:45. W spotkaniu o miejsca 5.-8. z dużą 
przewagą pokonały Meksykanki 45:23. W drugim meczu nastą-
piła zmiana taktyczna, na planszy pojawiła się Marta Puda (TMS 
Sosnowiec), nasza absolwentka Wydziału Zarządzania na kie-
runkach Zarządzanie (I stopień) i Logistyka (II stopień). Walczyły 
także Aleksandra Socha (AZS AWF Warszawa) i Bogna Jóźwiak 
(OŚ AZS Poznań). W ostatnim pojedynku nie udało się wygrać 
z Koreą Południową i mecz zakończył się wynikiem 41:45. Kolej-
ne Letnie Igrzyska Olimpijskie odbędą się w Tokio w 2020 r. Już 
teraz trzymamy kciuki za kolejne występy Marty w biało-czer-
wonych barwach!

Droga do Rio
Skład drużyny szablistek reprezentującej Polskę na Igrzyskach 
Olimpijskich w Rio de Janeiro zatwierdził we wtorek 28 czerwca 
Zarząd Polskiego Związku Szermierczego. Decydujący wpływ 
na wybór Marty Pudy do zespołu miały statystyki z występów 
w latach 2013-2016. „Marta Puda dobrze spisywała się w me-
czach drużynowych, miała pozytywne wskaźniki w walkach 
z potencjalnymi pierwszymi przeciwniczkami” – powiedział PAP 
dyrektor generalny PZS Jacek Słupski po zatwierdzeniu składu.

To znaczy, że trenujesz już…

13 lat – to akurat moja ulu-
biona liczba. Urodziłam się 
również 13 stycznia, więc 
żadne przesądy mi niestraszne 
(uśmiech).

To kawał czasu. Czy miewałaś 
chwile zwątpienia? Miałaś 
jakieś „przerwy”?

Oczywiście, że w sporcie 
bywają chwile zwątpienia – 
zresztą jak w życiu. Miewałam 
ciężkie chwile, gdy traciłam 
cały sens mojego trenowania. 
W szczególności, gdy w cza-
sie sezonu zaliczyłam kilka 
porażek podczas ważnych 
startów. Na całe szczęście, 
mimo porażek, potrafiłam się 
zmotywować i jeszcze ciężej 
ćwiczyć, żeby zły czas w końcu 
minął. Ważnym bodźcem były 
dla mnie słowa mojego trene-
ra, który nigdy nie przestawał 
we mnie wierzyć i gdy widział 
moje chwile zwątpienia, za-
wsze mi tłumaczył, że w życiu 
każdego sportowca są lepsze 
i gorsze chwile, jednak my nie-
długo „odbijemy się” i wszyst-
ko będzie dobrze. Zawsze mu 

ufałam i jak widać – miał rację. 
Dłuższej przerwy nigdy nie 
miałam z powodu zwątpienia 
w sens trenowania. Jedyne 
przerwy to te po sezonie, gdy 
mieliśmy czas na krótkie „roz-
trenowanie”. Zazwyczaj trwa 
to około miesiąca.

A jakieś poważne kontuzje?

Na szczęście nie. Raz skręciłam 
kostkę.

Jak często trenujesz? Ile czasu 
poświęcasz szermierce? 

Trenuję często – przeważnie 
dwa razy dziennie. To nie tylko 
trening szermierczy, ale rów-
nież ogólnorozwojowy, siłowy 
itp. Wszystko zależy od tego, 
w jakim momencie przygoto-
wań się znajdujemy. Wolnych 
chwil jest naprawdę mało. 
W roku mam nawet 200 dni, 
nazwijmy to, wyjazdowych.

Czyli ciągle w ruchu.

Właściwie tak, także lokalnie. 
Mieszkam w Będzinie, na 
siłownię jeżdżę do Dąbrowy 
Górniczej, a trenuję w So-

Jak rozpoczęła się Twoja  
przygoda z szermierką?

Całkiem przypadkowo. Mój 
trener Krzysztof Wątor był wu-
efistą w szkole podstawowej 
w Będzinie-Łagiszy, do której 
uczęszczałam. To on namówił 
mnie na pierwszy trening, po 
którym zaczęłam przycho-
dzić na kolejne i tak do dnia 
dzisiejszego. To było w piątej 
klasie, miałam wtedy 12 lat.

Rozmowa z Martą 
Pudą, reprezen-

tantką Polski 
w szabli druży-

nowej kobiet na 
Igrzyskach Olim-

pijskich w Rio 
de Janeiro 2016, 
absolwentką UE 

Katowice.

Marta Puda, fot. / photo W. Lubojańska
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ur graduate at the event in Foshan, China, fot. / photo Kyu Jin Lee
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snowcu, w klubie TMS Zagłę-
bie Sosnowiec pod opieką 
trenera Krzysztofa Wątora.

Z czego najbardziej się cieszy-
łaś w swojej dotychczasowej 
karierze sportowej? Jakie 
osiągnięcie było do tej pory 
tym największym?

Z każdego osiągnięcia cieszę 
się na swój sposób. Każde 
doceniam inaczej. Przykła-
dem może być po raz siódmy 
z rzędu zdobyty indywidual-
ny medal Mistrzostw Polski 
Seniorów. W kolekcji mam 
już sporo medali mistrzostw 
Polski. Cały czas cieszę się, że 
jestem w stanie obronić wynik 
z poprzedniego roku.
Ważnym bodźcem, że jestem 
we właściwym miejscu, były 
pierwsze medale mistrzostw 
Europy, gdy byłam kadetem. 
Kolejnym przełomowym i jed-
nym z bardziej szczęśliwych 
momentów w moim życiu było 
wicemistrzostwo świata junio-
rów – dwa lata z rzędu. 
W międzyczasie przewinęło 
się wiele turniejów, a naj-
świeższym był ubiegłoroczny 
z medalem na Uniwersjadzie. 
Zdobyłam tam brąz. On dał mi 
takiego pozytywnego „kopa” 
przed sezonem olimpijskim.
W maju byłyśmy w Chinach, 
gdzie nasza olimpijska drużyna 
zajęła 3. miejsce w Pucharze 
Świata. Nic mnie tak nie cieszy, 

jak odgrywanie ważnej roli 
w najważniejszych zawodach 
i bycie potrzebną swojej dru-
żynie. Dlatego wywalczenie 
„pudła” Pucharu Świata było 
takim przypieczętowaniem, że 
jesteśmy w dobrym momencie 
w drodze do Igrzysk. 

Sport, zawody, treningi…  
A co poza szermierką?

W tamtym roku skończyłam 
studia. Wtedy przyszedł czas 
na myśli, „co dalej”. Postano-
wiłam, że postawię wszystko 
na jedną kartę. Zaryzykowa-
łam i całkowicie poświęciłam 
się treningom.

Ale zdarzają się wolne chwile?  
Jak je spędzasz?

Wolnych chwil nie mam za 
dużo, jednak – gdy już się takie 
znajdą – to poświęcam ten 
czas na książkę – kryminały, 
kryminały i jeszcze raz krymi-
nały. Ostatnio „zakochałam 
się” w Katarzynie Bondzie. 
Poza tym staram się spędzać 
czas z rodziną i przyjaciółmi.

Studiowałaś na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach. 
Jak to było z wyborem  
studiów?

Moi rodzice zawsze mi powta-
rzali: „Bardzo się cieszymy, że 
trenujesz, jednak nie zapo-
minaj, że nauka jest najważ-
niejsza”. Na szczęście, dzięki 
wytrwałości i dyscyplinie, 
potrafiłam pogodzić naukę 
z treningami. Uważam, że UE 
w Katowicach był najlepszą, 
wręcz idealną, uczelnią dla 
mnie – zawsze najbardziej 
lubiłam matematykę. Moim 
marzeniem było dostać się 
tutaj na studia. Dostałam się 
na Zarządzanie. Po licencjacie 
chciałam spróbować czegoś 
innego, dlatego wybrałam 
Logistykę.

Działałaś w jakiejś organizacji 
studenckiej?

Jestem członkiem uczelniane-
go AZS-u. Raz w życiu, w 2012 
roku, wystartowałam w Aka-
demickich Mistrzostwach 
Polski, gdzie zdobyłam dla 
swojej uczelni brązowy medal. 
Ten sam kruszec udało mi się 
przywieźć z Letniej Uniwersja-
dy, która odbyła się w kore-
ańskim Gwangju w lipcu 2015 
roku.

Co najbardziej utkwiło w Two-
jej pamięci z czasów studiów?

Studia kojarzą mi się z „doro-
słą beztroską”. Oczywiście ja 
tego nigdy w stu procentach 
nie zaznałam i z zazdrością 
patrzyłam na moich rówie-
śników, którzy mogli w pełni 
korzystać z życia studenckie-
go. Ja niestety – bądź „stety” 
– miałam zbyt dużo obowiąz-
ków. Całe pięć lat bardzo 
szybko minęło, lecz nigdy 
nie zapomnę niektórych wy-
kładowców, „męki” podczas 
ćwiczeń – chociażby ze staty-
styki opisowej – oraz wspólnej 
nauki do egzaminów z kole-
żankami i kolegami z grupy. 
Zawsze, gdy przypomnę sobie 
czas sesji, to dziwnym tra-

fem myślę o żubrach żyjących 
w Puszczy Białowieskiej. Dla-
czego? Gdy byliśmy „przesileni” 
nauką, podsyłaliśmy sobie 
stronkę internetową, gdzie była 
transmisja online. Takich i wiele 
innych ciekawych pomysłów 
jeszcze by się znalazło. Tylko 
student w czasie sesji potrafi 
to wymyślić (śmiech). Cieszę 
się, że podczas studiowania 
mogłam poznać tak wielu cie-
kawych i różnych ludzi. 

Spotykasz się ze znajomymi 
z czasów studenckich?

Staram się. Oczywiście jest to 
trudne, bo każdy z nas ma swo-
je zajęcia.

Wróćmy do sportu. O czym 
myślisz przed zawodami? 
Jak się przygotowujesz? 

Do każdych zawodów przy-
gotowuję się inaczej. Jak już 
wspomniałam, wszystko zależy 
od tego, na jakim etapie sezo-
nu jesteśmy. Gdy czuję, że mam 
siły i jeszcze sporo czasu do 
konkretnego turnieju, to mogę 
dołożyć więcej treningów. 
Jednak gdy szykują się waż-
ne zawody, a czas ucieka, to 
skupiam się głównie na dosko-
naleniu techniki. Gdy czuję, że 
organizm jest przetrenowany, 
to wolę nawet poświęcić więcej 
czasu na regenerację. Wiado-
mo, że w największym zmę-
czeniu człowiek może złapać 
jakąś niepotrzebną kontuzję, 
dlatego we wszystkim trzeba 
mieć umiar i obserwować swój 
organizm.

Jak wyglądała droga na XXXI 
Letnie Igrzyska Olimpijskie 
w Rio de Janeiro?

Wraz z drużyną wywalczyłyśmy 
kwalifikację olimpijską w marcu 
tego roku podczas Pucharu 
Świata w Sint-Niklaas. Zaję-
łyśmy tam 5. pozycję. Sezon 
olimpijski zaczął się niestety 
moimi upadkami, wzloty na-
stąpiły dopiero po ponow-
nym przemyśleniu treningów 
i szybkim podjęciu właściwych 
decyzji. Sezon rozpoczął się 

  Podium dla reprezentacji Polski 

kobiet w Foshan w Chinach / Podium 

for Poland’s women’s fencing team – 

Foshan, China, fot. / photo Kyu Jin Lee

  Marta w wiosce olimpijskiej / 

Marta in the Olympic village,  

fot. arch. prywatne / photo private 

archive

  Marta przed pomnikiem Chrys-

tusa w Rio / Marta in front of the 

famous statute of Christ the Re-

deemer in Rio de Janeiro, fot. arch. 

prywatne / photo private archive
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w październiku poprzedniego 
roku. Łącznie mieliśmy  
4 Puchary Polski i 7 Pucharów 
Świata – w tym 4 drużynowo. 
Przed wyjazdem do Rio był 
jeszcze Puchar Świata w Mo-
skwie i Mistrzostwa Europy 
w Toruniu. Po nim trener kadry 
Polski Norbert Jaskot wybrał 
skład reprezentacji na Igrzyska 
Olimpijskie i – po trzech zgru-
powaniach w Spale, Wałczu 
oraz Cetniewie, zaprzysięże-
niu w Warszawie – 28 lipca 
wsiadłam do samolotu. Tak 
znalazłam się w Rio de Janeiro 
(uśmiech).

Największe marzenie  
sportowe, największe  
marzenie prywatne to…

Oczywiście medal olimpijski! 
A prywatnie… być szczęśliwą. 
Medal mógłby w tym pomóc 
(śmiech).

Co chciałabyś robić 
w przyszłości?

Przez moją głowę przechodzi 
wiele koncepcji, a także ma-
rzeń. Jednak z doświadczenia 
wiem, że nie można nic plano-
wać, bo nie wiadomo, co nam 
życie przyniesie. Póki co sku-
piam się na sporcie, a później 
będę szukać swojego miejsca 
na ziemi.

Wróciłaś już z Rio. Jesteście 
szóstą drużyną świata. Czujesz 
lekki niedosyt?

Oczywiście, niemniej szóste 
miejsce na Igrzyskach Olimpij-
skich to nie wstyd, tym bar-
dziej że zdobycie kwalifikacji 
olimpijskiej jest bardzo trudne. 
Trzeba było ją wypracowywać 
przez bardzo długi czas i wie-
loma dobrymi startami. Świad-
czy o tym chociażby fakt, że na 
Igrzyskach Olimpijskich startu-
je jedynie 8 najlepszych drużyn 
świata. Oczywiście, że chcia-
łyśmy więcej. Jednak drużyna 
Amerykanek w decydującym 
starciu okazała się lepsza.

Ciągle się uśmiechasz. Miło się 
rozmawia z tak pozytywnie 
nastawionym człowiekiem.

Dziękuję. Śmiech to zdrowie. 
Z Rio też wróciłam z uśmie-
chem na twarzy. Wystarto-
wałam na Igrzyskach Olim-
pijskich! Zdobyłam kolejne 
cudowne doświadczenie ży-
ciowe oraz sportowe. A wra-
cając do uśmiechu, to na ten 
uśmiech pracuje wiele osób. 
I tutaj chciałabym serdecznie 
podziękować za wsparcie, 
za wspaniały doping. Dostać 
tyle ciepłych słów to wspa-
niałe uczucie. Jeśli miałabym 
wymieniać, komu chciałabym 
podziękować i za co, to lista 
byłaby baaaardzo długa.

To może spróbujemy?

Nie wiem, czy starczyłoby 
miejsca w „Forum” (uśmiech).

A teraz, po powrocie z Rio,  
co dalej?

Teraz czas na odpoczynek 
i przemyślenie, jak pracować 
przez kolejne 4 lata, żeby 
z następnych Igrzysk wrócić 
jeszcze szczęśliwszą.

Na zakończenie… ciekawi 
mnie, czy zdarzyło Ci się  
kiedyś złamać szablę. 

Oczywiście. Klinga szablowa 
wytwarzana jest ze stali, 
która ma swoją żywotność. 
Średnio raz, dwa razy w mie-
siącu łamie mi się klinga przy 
uderzeniach przeciwnika bądź 
łapaniu zasłony.

Dziękuję za rozmowę. Życzę 
powodzenia i dalszych sukce-
sów! No i oczywiście medalu 
olimpijskiego w Tokio w 2020 
roku.

Dziękuję. Proszę trzymać 
kciuki.

Rozmawiał Marek Kiczka

Olympians fencing for Poland
The Polish fencers finished sixth in the women’s sabre 
competition at the 2016 Summer Olympics in Rio de 
Janeiro. In the quarterfinals, they competed against the 
Americans. After a closely fought match they lost by as 
little as two points – 43:45. In the fifth to eighth match 
they beat the Mexicans 45:23. In the next match, follo-
wing a tactical change, the piste was taken by Marta 
Puda (TMS Sosnowiec), our graduate from the Faculty 
of Management, holding a bachelor’s degree in ma-
nagement and a master’s degree in logistics. The other 
fencers in the team were Aleksandra Socha (AZS AWF 
Warszawa) and Bogna Jóźwiak (OŚ AZS Poznań). They 
failed to beat South Korea in the last match and lost 
by 4 points with the final score at 41:45. Our women’s 
sabre team finished sixth. The next Summer Olympics 

In August, the Games of the XXXI Olym-
piad were held in Rio de Janeiro, Brazil. 
Contestants in the fencing tournament 
competed from 6 to 14 August in the Ca-
rioca Arena 3. In the women’s team sabre 
competition on 13 August, Poland was 
represented by Marta Puda, our graduate, 
Aleksandra Socha, Małgorzata Kozaczuk, 
and Bogna Jóźwiak.

Olympians fencing for  
Poland! Our graduate 
about her road to the 
Olympic Games in Rio

  Puchar Świata w Foshan w Chinach (maj 2016) / World Cup – Foshan, 

China (May 2016), fot. / photo Kyu Jin Lee
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It’s a long time. Have you 
had moments of doubt? Have 
you had any “breaks”? 

Of course, everyone has 
moments of doubt in sport 
– just like in life. I did have 
tough moments when I lost 
all the meaning of my trai-
ning. Especially when during 
the season I suffered a few 
losses in important tourna-
ments. Fortunately, despite 
the defeats, I was able to 
find motivation in myself and 
train even harder to come 
through. My coach was an 
important inspiration for me, 
he never stopped believing 
in me and when he saw my 
moments of doubt, he always 
explained that every sports-
man lived through better and 
worse times, but we would 
“bounce back” soon and 
be ok again. I have always 
trusted him and – as you can 
see – he was right. I’ve never 
had a longer break because 
I lost faith in the meaning of 
my training. The only breaks 
were when the season ended 
and we could afford some 
time off training. This usually 
takes up about a month. 

Any serious injuries?

Fortunately not. Once I twis-
ted my ankle.

How often do you train? 
How much time do you 
spend fencing?

I train on a regular basis – 
twice a day on most days. 
It’s not just fencing training, 
but also all-round exercise, 
strength training, etc. It all 
depends on the stage in the 

preparation for an event. 
There is very little free time. 
I have almost 200, let’s say, 
“away” days a year.

In other words, always 
in motion.

We could say that. I live in 
Będzin, I go to the fitness 
club in Dąbrowa Górnicza, 
and I train with my coach 
Krzysztof Wątor in the TMS 
Zagłębie Sosnowiec club.

What has made you 
the happiest in your sports 
career? What achievement 
do you consider the greatest 
to date?

Every achievement makes me 
happy in its own way. I ap-
preciate all of them. 
A good example is the 7th 
consecutive individual medal 
in Poland’s Championships. 
I already have a few dozens 
of medals in Poland’s Cham-
pionships. I am happy I am 
still able to defend my result 
from the previous year.
Another breakthrough and 
one of the happiest moments 
in my career was the world 
junior vice-championship – in 
two consecutive years.
In the meantime, I’ve taken 
part in many tournaments, 
but the latest highlight is the 
one from last year when 
I won a medal at the Univer-
siade. I won the bronze. It 
was a great incentive before 
the Olympic season. 
In May we went to China, 
where we, the Olympic team, 
finished third in the World 
Cup. Nothing gives me more 
joy than having an important 
role to play in the team. So, 

winning the podium of the 
World Cup was the proof that 
we were on the right track 
to Rio.

Sport, competitions, train-
ing… is there anything else 
besides fencing?

Last year I finished univer-
sity. Then I thought, “What’s 
next?”. I chose to go for 
broke. I took a risk and de-
voted all my time to training. 

But you do have a moment or 
two for yourself, don’t you? 
What do you do then?

I don’t have too much free 
time, but – when I do – I 
spend it with a book – my 
choice: crime fiction, above 
all else. Recently, I “fell in 
love” with Katarzyna Bonda. 
I also need some time for my 
family and friends.

You studied at the University 
of Economics in Katowice. 
Where did this choice come 
from?

My parents used to say to 
me, “We’re happy you fence, 
but don’t forget that learn-
ing is the most important”. 
Fortunately, my persistence 
and self-discipline helped me 
combine studying with fenc-
ing. I think UE Katowice is the 
best, or even ideal, school for 
me – I’ve always loved ma-
thematics. My dream was to 
get to this university. I stu-
died management. After the 
bachelor’s degree course, 
I wanted to try something 
new so I chose logistics. 

How did your adventure 
with fencing start?

By sheer coincidence. My 
coach Krzysztof Wątor was 
a PE teacher in the primary 
school in Będzin-Łagisza 
where I went. He persuaded 
me to join the first training, 
which turned into second, 
third and so on until today.  
It happened in the 5th class, 
I was 12.

This means you’ve been 
training for as long as…

13 years – which happens to 
be my favorite number. I was 
born on 13 January, so I’m not 
easily spooked by supersti-
tions. (she smiles)

Interview with 
Marta Puda, Po-

land’s representa-
tive in women’s 

team sabre at the 
Summer Olym-

pics in Rio de 
Janeiro 2016 and 
the EU Katowice 

graduate. 

are held in Tokyo in 2020. And we are already 
keeping our fingers crossed for Marta competing 
in the national colors!

Road to Rio
The line-up of Poland’s women’s sabre team for 
the Olympic Games in Rio de Janeiro was ap-
proved by the Board of the Polish Fencing Asso-
ciation (PZS) on Tuesday, 28 June. Marta Puda’s 
place in the team was based on the statistics 
from her performance in the years 2013-2016. 
“Marta Puda performed well in team matches, 
she has positive indicators in the bouts with 
potential first opponents”, said Jacek Słupski, 
PZS President, in the interview with PAP. 

  Zasłużony wypoczynek po 

starcie / Well-deserved rest after 

a fight, fot. arch. prywatne / photo 

private archive

  Reprezentantki Polski w szer-

mierce / Poland’s fencing represen-

tatives, fot. / photo Kyu Jin Lee
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Did you join any student 
organization? 

I’m a member of the AZS club 
at the university. Once in my 
life, in 2012, I participated in 
the National Academic Cham-
pionships, where I won the 
bronze medal for the univer-
sity. I also won the bronze 
at the Summer Universiade, 
held in Gwangju, South Ko-
rea, in July 2015.

What do you remember 
best from your time at 
the university?

The memories of studying 
bring back the feeling of 
“being both adult and care-
free”. Of course, I’ve never 
experienced it fully and I shot 
jealous glances at my peers 
who indulged in student life. 
Unfortunately – or perhaps 
fortunately – I had too many 
responsibilities. Five years 
passed very quickly, but I’ll 
never forget some teachers, 
or the “torture” during the 
classes on, let’s say, descrip-
tive statistics, or learning 
for the exams together with 
my group mates. Every time 
when I reminisce about the 
time of exams I happen to 
think about the bisons liv-
ing in the Białowieża Forest. 
Why? When we were over-
heated with learning, we 
shared a website with such 
an online live transmission. 
This and other interesting 
ideas were many. Only 
a student cramming for ex-
ams can come up with some-
thing like this (she laughs). 
I’m happy I had a chance to 
meet so many interesting 
people while at university. 

Do you meet your friends 
from uni?

I do my best. It’s obviously 
difficult, because we all have 
our own commitments.

Let’s come back to sport. 
What are you thinking about 
before an event? How do you 
prepare?

I prepare to every event in 
a different way. As I’ve 
already mentioned, it all 
depends on where in the 
preparation process we 
are. When I feel I still have 
strength and a particular 
event is relatively far off, 
I prefer to spend more time 
resting. It’s well known that 
when you’re exhausted, it’s 
easier to suffer an unnece-
ssary injury, so that’s why 
it’s so important to keep 
things in proportion and fol-
low your own body. 

Tell us about your road to 
the Games of the XXXI 
Olympiad in Rio de Janeiro.

As a team, we qualified in 
March this year – during the 
World Cup in Sint-Niklaas. 
I finished fifth there. The  
Olympic season, unfortunate-
ly, started with my failures, 
successes came only after we 
had revised the training pro-
gramme and taken the right 
decisions. The season started 
in October last year. We won 
4 national cups and 7 world 
cups – 4 as a team. Before Rio 
we took part in the World Cup 
in Moscow and the European 
Championships in Toruń. Only 
then, Poland’s team coach 
Norbert Jaskot selected the 

Olympic team and – following 
three training camps in Spała, 
Wałcz and Cetniewo, and the 
Olympic oath ceremony in 
Warsaw – I boarded the plane 
on 28 July. This is how I landed 
in Rio de Janeiro (a smile).

Your biggest dream in sport, 
your biggest dream in life…

Of course, the Olympic medal! 
In life… to be happy. A medal 
would help (laughing).

What would you like to 
do in the future?

I do have a lot of ideas, and 
dreams too. But I know from 
experience that you cannot 
plan because no one knows 
what life will bring. For now, 
I focus on sport, later I’ll look 
for my place in the world. 

You’ve come back from Rio. 
You are the sixth team in 
the world. Do you feel 
somewhat disappointed?

Obviously, but it’s no shame 
to finish sixth at the Olympics, 
especially that qualifying is 
also very difficult. You need to 
invest a lot of work and have 
many starts. We need to re-
member that only 8 best teams 
have the right to compete at 
the Olympics. Of course, we 
wanted more. But the Ameri-
can team turned out to be 
better in the decisive round.

You keep smiling. It’s a pleas-
ure to talk to a person who’s 
so positive.

Thank you. It’s good for you 
to laugh. I had a smile on my 
face when we were coming 

back from Rio, too. I partici-
pated in the Olympic Games. 
I had another wonderful life 
and sport experience. About 
the smile, it is something many 
people work for. So I’d like to 
thank you all for encourage-
ment and support. It’s a great 
feeling to get so many words 
of appreciation. If I were to list 
everybody I wish to thank, this 
list would be veeery long.

Shall we try?

I don’t know whether there 
would be enough space in the 
Forum (laughing). 

What happens now, after Rio?

Now is the time for resting 
and thinking how to work in 
the coming four years so that 
I can come back even happier 
from the next Games. 

And the last question… I’m 
wondering if you have ever 
broken your sabre.

Of course. The blade is made 
of steel that has its durabi-
lity. Once or twice a month, 
on average, I break the blade 
after I hit the opponent or 
catch her guard.

Thank you for the interview. 
I wish you the best of luck 
and all the success! And, 
above all, the Olympic medal 
in Tokyo in 2020.

Thank you. Please, keep your 
fingers crossed.

Marek Kiczka talked 
to Marta Puda.
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7 grudnia 2015 roku podpisano porozu-
mienie z Górnośląskim Towarzystwem 
Lotniczym SA. „Należy tak zintensyfiko-
wać naszą współpracę, żeby GTL wyko-
rzystał potencjał uniwersytetu, z drugiej 
zaś strony, byśmy mogli współdziałać 
z organizacją, która jest oknem na świat 
województwa śląskiego, jednym z naj-
bardziej dynamicznych środowisk go-
spodarczych tego regionu” – powiedział 
prof. Robert Tomanek, który w imieniu 
uniwersytetu sygnował umowę. „Widzi-
my ogromne pole do współdziałania” – 
komentował z kolei podczas wydarzenia 
drugi z sygnatariuszy – Tomasz Błasz-
czyk, członek Zarządu GTL SA. Pierwszy 
wspólny projekt badawczy w ramach 

porozumienia jest związany z badania-
mi marketingowymi, które wykonają 
studenci Koła Naukowego Marketingu 
„Meritum”. Przewidziano także praktyki 
i staże w GTL SA, zarządzającym Między-
narodowym Portem Lotniczym Katowice 
w Pyrzowicach, oraz wspólną realizację 
prac dyplomowych. Pracownicy GTL SA 
będą mogli uczestniczyć m.in. w studiach 
podyplomowych, doktoranckich i szkole-
niach specjalistycznych, dostosowanych 
do potrzeb spółki.

Kolejne z porozumień – zawarte 18 grud- 
nia 2015 roku – podpisali wówczas pro-
rektor ds. organizacji, finansów i rozwoju 
prof. Tomanek oraz Beata Drzazga, prezes 
Centrum Medycznego BetaMed, która 
tłumaczyła: „Dużo mówi się o współpracy 
firm z uczelniami, ale nie zawsze do tej 
współpracy dochodzi. Cieszę się, że dziś 
podpisujemy umowę i będziemy faktycz-
nie podejmować wspólne przedsięwzię-
cia. Rynek opieki nad osobami starszymi 
w Polsce jest bardzo perspektywiczny. 
Kompetencje w zarządzaniu komplekso-

wą opieką nad pacjentami stają się coraz 
bardziej pożądane”. Zakres podpisanego 
porozumienia obejmuje m.in. podejmo-
wanie wspólnych projektów badawczych, 
współpracę na rzecz unowocześnienia 
procesu kształcenia na uniwersytecie, 
udział studentów w praktykach i stażach 
studenckich czy współpracę w zakresie 
organizowania i uczestnictwa w studiach 
podyplomowych, doktoranckich i szkole-
niach specjalistycznych. Zdaniem rektora 
Tomanka zagadnienie silver economy, jak 
również cała branża medyczna są dobry-
mi tematami do wykorzystania umiejęt-
ności zarówno studentów, jak również 
pracowników naukowych Uniwersytetu 
Ekonomicznego.

Z kolei 29 lutego br. rektor prof. Leszek 
Żabiński podpisał list intencyjny z Urzę-
dem Statystycznym w Katowicach 
oraz porozumienie pomiędzy uczelnią 
a katowickim PSS „Społem”. Rektor 
podkreślił, że współpraca z Urzędem 
już się odbywa i jest prowadzona 
głównie w ramach Katedry Demografii 

Ostatnie miesiące obfitowały  

w wydarzenia związane ze 

sformalizowaniem współpracy 

uniwersytetu z jego partnerami 

z otoczenia społeczno-gospo-

darczego.

Nowi partnerzy                   
uniwersytetu                 
Our new                        
partners                       

Marcin Baron, Marek Kiczka, Łukasz Szczęsny
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Prof. Żabiński (UE Katowice), W. Słaby, B. Karkow-

ska (PSS Społem w Katowicach) / Prof. Żabiński 

(UE Katowice), W. Słaby, B. Karkowska (PSS Spo-

łem in Katowice), fot. / photo J. August

 

Prof. R. Tomanek i dr inż. T. Błaszczyk podpisują porozumienie  

o współpracy / Prof. R. Tomanek and dr inż. T. Błaszczyk signing 

the coorperation agreement, fot. / photo M. Kiczka
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i Statystyki Ekonomicznej, którą kieruje 
prof. dr hab. Grażyna Trzpiot, a teraz 
może przybrać większą dynamikę. Pani 
Aurelia Hetmańska – dyrektor Urzędu 
Statystycznego w Katowicach – zwróciła 
uwagę, że misją statystyki jest dostar-
czanie prawdy rzeczywistej, a współ-
praca z Uniwersytetem Ekonomicznym 
pomoże prowadzić tę misję i popularyzo-
wać statystykę publiczną, która bardzo 
często pomaga w podejmowaniu decyzji. 
Natomiast podczas podpisania umowy 
z Powszechną Spółdzielnią Spożywców 
„Społem” rektor Żabiński zauważył, że 
pion spółdzielczy jest specyficznym spo-
sobem funkcjonowania w gospodarce, 
stąd może być on interesującym obsza-
rem badań dla studentów w ramach 
zajęć i praktyk. „Społem” reprezentował 
Wacław Słaby – prezes Zarządu – oraz 
Bogusława Karkowska, wiceprezes. Pre-
zes przedstawił pokrótce, w jaki sposób 
funkcjonuje Spółdzielnia, która w tym 
roku obchodzi 135 lat istnienia. W obec-
nej sytuacji gospodarczej podmiot z tak 
długimi tradycjami poszukuje nowego 
spojrzenia na pewne zdarzenia, które 
zachodzą na rynku. Przedstawiciele spół-
dzielców wyrazili nadzieję, że współpraca 
z uniwersytetem pomoże „Społem” po-
dejmować kolejne wyzwania. 

Wakacyjne dni sprzyjają promowaniu 
oferty kulturalnej i turystycznej regio-
nu. W tym duchu 21 lipca Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach i Muzeum 
Śląskie podpisały porozumienie o współ-
pracy. Podpisy na dokumencie złożyli: ze 
strony Muzeum Śląskiego dyrektor Alicja 
Knast oraz Jolanta Grabalska, główna 
księgowa, ze strony uniwersytetu rek-
tor prof. Leszek Żabiński. Porozumienie 
zostało zawarte w celu wykorzystania 
dorobku naukowego, edukacyjnego i eks-
perckiego uniwersytetu oraz potencjału 
edukacyjnego, kulturalno-naukowego 
i doświadczeń profesjonalnych, a także 
roli kulturotwórczej i społecznej Muzeum 
do dalszych wspólnie podejmowanych 
działań, służących realizacji misji i pro-

gramów rozwojowych obu instytucji. 
Strony zadeklarowały wspólne ustala-
nie obszarów badań z dziedziny nauk 
ekonomicznych i pokrewnych dyscyplin 
humanistycznych rozwijanych na uni-
wersytecie, których wyniki są ważne dla 
Muzeum i związanych z nim sektorów. 
Ponadto instytucje będą realizowały 
wspólnie projekty badawczo-rozwojowe, 
uzgadniały tematy prac dyplomowych. 
„Poprzez szkolenia, praktyki i staże naj-
bardziej zyskają nasi studenci, a poprzez 
studia podyplomowe, doktoranckie 
i dedykowane szkolenia specjalistyczne 
pracownicy Muzeum Śląskiego. Płasz-
czyzn współdziałania jest jednak bardzo 
dużo – mówił prof. Żabiński. – Jeste-
śmy dumni zarówno z sąsiedztwa, jak 
i z partnerstwa z Muzeum Śląskim” – 
dodał. Natomiast Alicja Knast, dyrektor 
Muzeum Śląskiego podkreślała, że dla 
pracowników Muzeum ważne jest nie 
tylko dzielenie się doświadczeniami z za-
rządzania instytucją kultury, ale również 
odpowiadanie na wyzwania, jakie stawia 
przed nimi dynamicznie rozwijający się 
region. 

Warto zauważyć, że dalsze dynamiczne 
zacieśnianie współpracy z otoczeniem 
deklarują władze rektorskie i dziekańskie 
w kadencji 2016-2020, o czym można 
przeczytać na pierwszych stronach tego 
numeru „Forum”. Trzeba więc mieć 
nadzieję, że takich umów będzie coraz 
więcej, a ich liczba przełoży się na atrak-
cyjną dydaktykę i nowoczesne, praktycz-
ne badania naukowe. 

On 7 December 2015, an agreement was 
signed between the UE Katowice and the 
Upper Silesian Aviation Group (GTL) SA, a 
company managing the Katowice Interna-
tional Airport in Pyrzowice. “Our coopera-
tion should be increased in order to – on 
the one hand – enable GTL to take full ad-
vantage of the potential that our Univer-
sity has to offer, and – on the other – to 
provide an opportunity for us to collabo-
rate with an organization which serves as 
a ‘window on the world’ for the Province 
of Silesia, one of the most dynamic busi-
ness environments in the region”, said 
Prof. Robert Tomanek who signed the 
agreement on behalf of the University. 
Tomasz Błaszczyk, member of the Board 
and the signatory on behalf of GTL SA 
further remarked: “There is an enormous 
scope for cooperation between our two 
organizations”. The first joint research 
project to be implemented under the new 
agreement is concerned with marketing 
research; it will be conducted by mem-
bers of the “Meritum” Student Research 

Recent months have brought 
significant developments 
in the cooperation between 
the University and its social 
and business environment, 
resulting in a number of 
agreements signed with our 
external partners.

© Rawpixel.com – Fotolia.com

Rektor i dyrektor Urzędu Statystycznego 

w Katowicach podpisują porozumienie / Rector 

of UE Katowice, and Director of the Statistical 

Office in Katowice, signing the letter of intent, 

fot. / photo J. August
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Group. The agreement also envisages 
student internships and placements with 
GTL SA, as well as the company’s support 
offered to students working on their final 
dissertations. GLT’s staff will be offered 
the opportunity to attend postgraduate, 
doctoral and training programs tailored 
to the company’s needs.

Another agreement was signed on 18 De- 
cember 2015 by Prof. Robert Tomanek, 
then Vice-Rector for Organization, Fi-
nance and Development, and Beata Drza-
zga, President of the BetaMed Medical 
Center, who explained: “There is much 
talk about collaboration between busi-
nesses and higher education institutions, 
but in some cases the cooperation never 
really takes off. I am glad we are sign-
ing this agreement today, as it will en-
able to us to actually undertake specific 
joint projects. The elderly care market is 
very promising in Poland, and qualifica-
tions in patient care management are 
increasingly in demand”. The agreement 
covers cooperation in a wide range of 
areas, including joint research projects, 
modernization of the education process 
implemented at the UE Katowice, student 
internships and work placements, devel-
opment of postgraduate courses, and 

the Statistical Office in Katowice and an 
agreement with the Katowice branch of 
PSS “Społem”. Prof. Żabiński emphasized 
that the cooperation with the Statistical 
Office is already under way, involving 
mainly the Department of Demograph-
ics and Economic Statistics headed by 
Prof. Grażyna Trzpiot; with the agree-
ment signed, the cooperation is expected 
to achieve more dynamism. Ms Aurelia 
Hetmańska, Head of the Statistical Office 
in Katowice, pointed out that the mission 
of statistics is to provide ‘real truth’, and 
the collaboration with the University of 
Economics will help realize this goal; it 
will also contribute to the populariza-
tion of public statistics as a valuable tool 
facilitating the decision making process. 
When signing the agreement with the 
“Społem” Grocery Cooperative, Rector 
Żabiński remarked that cooperatives are 
specific types of business activity, which 
makes them particularly interesting for 
students to explore both in class and in 
practice. “Społem” was represented by 
Wacław Słaby, President, and Bogusława 
Karkowska, Vice-President. The President 
gave a short presentation on how the 
Cooperative works, pointing out that this 
year it celebrates its 135th anniversary. In 
today’s economic situation, and with such 

signed a cooperation agreement. The 
signatories on behalf of the Silesian Mu-
seum were Alicja Knast (Director) and 
Jolanta Grabalska (Chief Accountant); the 
Rector Prof. Leszek Żabiński signed the 
agreement on behalf of the University. 
The purpose of the agreement is to facili-
tate the exploitation of the University’s 
achievements in research, education and 
expert consulting, as well as the educa-
tional, cultural and scientific potential of 
the Museum, its professional experience 
and the role it plays in culture and society, 
for the implementation of the missions 
and development programs pursued by 
both institutions. The parties declared 
their intention to jointly agree on the 
research areas in the field of economics 
and related disciplines to be developed 
at the University, taking into account the 
relevance of the research findings for the 
Museum and other related sectors. The 
two institutions have also undertaken 
to cooperate in the implementation of 
research and development projects, and 
jointly determine the topics of students’ 
dissertations. “Our students will take 
advantage of the training, internships and 
placement programs arranged by the Sile-
sian Museum, whereas the employees of 
the Museum will have the opportunity to 
enroll in postgraduate courses, undertake 
doctoral studies and attend dedicated 
training sessions at the University. “There 
is much scope for cooperation” – said 
Prof. Żabiński. “We are proud to have the 
Silesian Museum as both our neighbor 
and partner”, he added. Alicja Knast, 
Director of the Museum stressed that its 
staff appreciate not only the opportunity 
to share experience in management of 
cultural institutions, but also the chance 
to face new challenges arising from the 
fast development of the region. 

It is worth mentioning that the Rector 
and Deans elected for the term 2016-
-2020 have declared to further tighten 
the cooperation with the University’s 
external partners. (See the first pages 
of the present issue of the “Forum” for 
more details). Hopefully, the number 
of such agreements will be growing, 
which – in turn – will translate into more 
attractive teaching programs and state-
of-the-art, practically-oriented research 
projects. 

a long tradition, the company is searching 
for a fresh outlook on various business 
phenomena. “Społem” representatives 
expressed their belief that the coopera-
tion with the University of Economics will 
help them meet new challenges. 

Summer holidays are a great time for 
promoting the region’s tourist and cul-
tural attractions. Taking this opportunity, 
on 21 July the University of Economics 
in Katowice and the Silesian Museum 

participation of the company’s employees 
in postgraduate, doctoral and training 
programs offered at our University. In the 
view of Rector Robert Tomanek, the silver 
economy as well as the entire medical 
services sector are the areas where both 
our students and research staff can find 
a lot of opportunities to use their profes-
sional skills.

On 29 February this year, Rector Leszek 
Żabiński signed a letter of intent with 

© Rawpixel.com – Fotolia.com

Rektor UE Katowice  

i dyrektor Muzeum  

Śląskiego podczas pod-

pisywania porozumie-

nia / Rector of the UE 

Katowice, and Director 

of the Silesian Museum, 

signing the cooperation 

agreement, fot. / photo  

R. Wyrwich



46 FORUM_nr  43 / 2016

Uroczyste obchody rozpoczęły się w Auli im. dr. 
Józefa Lisaka krótkim koncertem Zespołu Pieśni 
i Tańca „Silesianie”. W przemówieniu rektor prof. 
Leszek Żabiński nawiązał do 150. rocznicy urodzin 
Karola Adamieckiego, urodzonego 18 marca 1866 
roku, wybitnego inżyniera i ekonomisty, uczonego 
i działacza, polskiego współtwórcy nauki organizacji 
i kierownictwa. 

 Nowe wyzwania
Podczas uroczystości 14 naukowcom wręczone 
zostały dyplomy habilitacyjne, natomiast doktorskie 
otrzymały 23 osoby. „Jak dotąd w historii naszej 
uczelni wręczono blisko 1000 promocji doktorskich 
i niespełna 200 promocji habilitacyjnych” – zazna-
czył rektor podczas przemówienia, a następnie zło-
żył nowym doktorom i doktorom habilitowanym naj-
serdeczniejsze życzenia. „Stoją przed nimi ogromne 
wyzwania, związane m.in. z sytuacją gospodarczą 
na świecie. Ich praca i analizy z pewnością przyczy-
nią się do lepszego zrozumienia mechanizmów ryn-
kowych” – zakończył prof. Żabiński, zwracając się do 
gości obecnych na uroczystości.

 „W pracy na rzecz uczelni  
nie ma rutyny”
W czasie uroczystego posiedzenia Senatu i Rad 
Wydziałów wręczono także Złotą Odznakę Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Senat 
nadał ją kanclerzowi Włodzimierzowi Mitorajowi za 
szczególnie godne uhonorowania zasługi dla uczelni. 
Odznakę wręczyli rektor wraz z wojewodą śląskim 

11 stycznia 
– obchody Święta 
Uczelni

On January 11, 2016 – 
the 79th anniversary 
of the lecture inaugu-
rating the University 
– our academic com-
munity celebrated the 
University Day.

11 stycznia br. – w 79. 
rocznicę wykładu, 

który zainaugurował 
działalność uczelni – 
społeczność Uniwer-

sytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach 

obchodziła swoje 
święto.

Jarosławem Wieczorkiem. Kanclerz podziękował 
rektorowi oraz obecnym rektorom seniorom, całej 
społeczności akademickiej, firmom, organizacjom 
i instytucjom za dotychczasową czterdziestosze-
ścioletnią współpracę. „W pracy na rzecz uczelni nie 
ma rutyny” – zaznaczył. Nawiązał także do swojej 
przeszłości studenckiej i do pracy na rzecz Studenc-
kiego Radia Ligota.

 Mistrzowie Praktyk
Następnie w imieniu uniwersytetu prof. Wojciech 
Dyduch, prorektor ds. edukacji i współpracy z za-
granicą, nadał tytuły Mistrzów Praktyk 2015 roku 
pięciu firmom i instytucjom: Śląskiemu Urzędowi 
Wojewódzkiemu w Katowicach, Urzędowi Mar-
szałkowskiemu Województwa Śląskiego, spółkom 
Kopex S.A., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. oraz 
WASKO S.A.

11 January 
– University Day

The gala started with a short concert performed by 
the Song and Dance Ensemble “Silesianie” in the 
Józef Lisak Auditorium. In his speech, Rector Prof. 
Leszek Żabiński referred to the 150th anniversary of 
the birth of Karol Adamiecki, a prominent engineer, 
economist, scientist, and activist, a Polish co-found-
er of scientific management and organizational 
science, who was born on 18 March 1866. 

 New challenges
At the gala, 14 researchers were awarded habilitation 
degree certificates and 23 – PhD degrees certificates. 
“So far in the history of our university almost 1,000 
PhD degrees and nearly 200 habilitation degrees 
have been conferred”, said the Rector and warmly 
congratulated the new PhD and habilitation degree 
holders. “They face great challenges related, for ex-
ample, to the economic situation in the world. Their 
work and research will undoubtedly contribute to the 
better understanding of market mechanisms”, con-
cluded Prof. Żabiński speaking to the gala attendees. 

 “Working for the university, 
you cannot afford to fall 
into routine” 
During the formal sitting of the Senate and Faculty 
Councils, the Gold Award of the University of Eco-
nomics in Katowice was conferred upon Chancellor 
Włodzimierz Mitoraj in special appreciation for his 
merit and service to the university. The award was 
jointly presented by the Rector and the Silesian 
Voivod Jarosław Wieczorek. The Chancellor thanked 

Marek Kiczka  Rektor i wojewoda śląski wręczają kanclerzowi Złotą 

Odznakę Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  

W. Mitorajowi / The Rector and the Silesian Voivod present 

W. Mitoraj with the Gold Award of the University of Econo-

mics in Katowice, fot. / photo M. Jeziorko
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Rozpoczął swoją karierę 
zawodową w uczelni 
w 1970 roku na stanowi-
sku kierownika Pracowni 
Pomocy Naukowo-Dy-
daktycznych, następnie 
(w latach 1971-1979) peł-
nił funkcję zastępcy dy-
rektora ds. technicznych 
– szefa technicznego 
zabezpieczenia procesu 
kształcenia. Przez kolejne 
26 lat był dyrektorem 
administracyjnym ów-
czesnej Akademii Ekono-
micznej w Katowicach, 
a wraz ze zmianami 

He joined the uni-
versity in 1970 as 

the Head of Teaching 
Support Unit and, in the 
years 1971-1979, held the 
position of technical vice-
director responsible for 
teaching process support. 
For the next 26 years 
he was the administra-
tion director of the then 
Academy of Economics in 
Katowice to be appointed 
the chancellor in 2005 as 
the result of changes in 
the law. He remained in 
office until 2016. 

As the administration 
director and the chan-
cellor, he was in charge 
of the University’s non-
teaching staff.  

Dyplomy habilitacyjne odebrali / 
Habilitation degree certificates 
were awarded to:
dr hab. Agata Austen

dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat

dr hab. Aleksandra Burgiel 

dr hab. Małgorzata Czornik

dr hab. Janusz Figura

dr hab. Wojciech Gamrot 

dr hab. Alicja Ganczarek-Gamrot 

dr hab. Aleksander Lipski

dr hab. Rafał Matwiejczuk

dr hab. Justyna Matysiewicz 

dr hab. Krzysztof Michalik 

dr hab. Iwona Pawlas 

ks. dr hab. Grzegorz Polok

dr hab. Agnieszka Przybylska-Mazur

Promocje doktorskie uzyskali 
/ PhD degree certificates were 
awarded to:

dr Piotr Dąbrowski

dr Agnieszka Janas

dr Marta Jarocka 

dr Kinga Kądziołka 

dr Anna Konieczko 

dr Agnieszka Kristof

dr Bartosz Lawędziak

dr Tomasz Mataczyński

dr Daniel Naczyński 

dr Aleksandra Nocoń 

dr Aleksandra Noga-Molawka

dr Mariusz Ogłoziński

dr Klaudia Plażyk

dr Agnieszka Presz 

dr Rafał Rydzak 

dr Katarzyna Segeth-Boniecka 

dr Jacek Stelmach

dr Jacek Syta

dr Tomasz Szkutnik

dr Anna Urbanek

dr Joanna Wójcik 

dr Wojciech Zembura

dr Paweł Weichbroth

the Rector in office and the former Rectors who 
were present at the gala, the whole academic com-
munity, and companies, organizations and institu-
tions for the 40-year-long cooperation. “Working for 
the university, you cannot afford to fall into routine”, 
he said. He also talked about his student past and 
his work for the Ligota Student Radio. 

 Job Placement Masters
Finally, Prof. Wojciech Dyduch, Vice- 
-Rector for Education and International 
Cooperation, conferred the titles of 
Job Placement Masters 2015 on five 
companies and institutions: the Silesian 
Voivodeship Office in Katowice, the 
Marshal Office of the Silesian Voivode-
ship, Kopex S.A., TAURON Customer 
Service sp. z o.o., and WASKO S.A.

Włodzimierz Mitoraj

 Wręczenie dyplomów habilitacyjnych i doktorskich / The conferment  

of PhD and habilitation degree certificates, fot. / photo M. Jeziorko

Fot. / photo M. Jeziorko
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ustawowymi w 2005 roku objął sta-
nowisko kanclerza, które piastował do 
2016 roku. 

Jako dyrektor administracyjny, 
a następnie kanclerz odpowiadał za 
wszystkich zatrudnionych w uniwer-
sytecie pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi. Jest 
ceniony i szanowany zarówno przez 
współpracowników, jak i podwład-
nych. Postrzega się go jako przełożone-
go, który, podejmując decyzje mające 
na względzie dobro uczelni, potrafił 
uwzględnić indywidualne potrzeby 
pracownika. Jak sam twierdzi, postę-
puje zgodnie z dewizą swojego niegdy-
siejszego szefa i śp. przyjaciela prof. 
Zbigniewa Messnera: „być człowiekiem 
w każdej sytuacji”. Nadzorował liczne 
inwestycje uczelniane – począwszy 
od budowy budynku B (1973 rok) aż 
po Centrum Nowoczesnych Techno-
logii Informatycznych. Z inicjatywy 
Włodzimierza Mitoraja powstał Klub 
Przyjaciół Uniwersytetu, który odgry-
wa istotną rolę w życiu zarówno samej 
uczelni, jak również środowiska.

Słynie z poczucia humoru i z tego, iż 
niemalże na każdą okazję posiada 
stosowną anegdotę z życia uczelni. 
Kilkoma z nich – i nie tylko – podzielił 
się z czytelnikami „Forum” w wywia-
dzie „Przygoda, która zamieniła się 
w stały związek…” opublikowanym 
w XI numerze biuletynu we wrześniu 
2004 roku (wydanie dostępne w wersji 
elektronicznej na stronie www.ue.ka-
towice.pl/forum). W wywiadzie mówił 
wtedy także: „Przyznaję, lubię pro-
blemy i wyzwania. Nie lubię – wbrew 
pozorom – drobiazgów, szarzyzny, 
smutnej codzienności, interpretacji 
wątpliwych zapisów prawnych, sło-
wem – tego, co zajmuje więcej czasu 
niż wyzwania. Za to oceny zbyt często 
kształtowane są według tych drugich 
czynników.” A siebie w wolnym cza-
sie przedstawiał tak: „Moje hobby to 
uprawa kwiatów, drzew i krzewów. 
Czytam, słucham muzyki, nie umiem 
usiedzieć w jednym miejscu. Stąd też 
nigdy nie lubiłem plaży. Remontuję. 
Fotografuję. Mało piszę – a kiedyś 
tworzyłem słuchowiska radiowe, opo-
wiadania, teksty kabaretowe”.
MB

Podróż śladami  
Karola Adamieckiego
Uroczystość zgromadziła wielu zainte-
resowanych życiem prof. Adamieckiego, 
epoką i miejscami związanymi z uczo-
nym i jego działalnością. Uczestników 
oraz reprezentantów zaprzyjaźnionych 
ośrodków naukowo-badawczych i in-
stytucji przywitał rektor prof. Leszek 
Żabiński, który zaprosił wszystkich obec-
nych do „historycznej, retrospektywnej 
podróży śladami życia zawodowego, 
osobistego i rodzinnego Karola Ada-
mieckiego”.
Podczas otwarcia uroczystej sesji nauko-
wej głos zabrali: wiceprzewodniczący 
Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania 
Polskiej Akademii Nauk prof. Ryszard 
Borowiecki, prezes zarządu Towarzystwa 
Naukowego Organizacji i Kierownictwa 
prof. Leszek Kiełtyka, prezydent Dąbrowy 

17 marca br. w budynku 
Centrum Nowoczesnych 
Technologii Informatycznych 
społeczność akademicka 
oraz zaproszeni goście świę-
towali okrągłą, 150. rocznicę 
urodzin prof. Karola Ada-
mieckiego, patrona uczelni 
w latach 1972-2009 i współ-
twórcy nauk o zarządzaniu.

He is valued and respected both by 
colleagues and subordinates. He is 
seen as the superior who makes deci-
sions concerning the interests of the 
University while still taking an em-
ployee’s individual needs into consid-
eration. In his own opinion, he follows 
the maxim of his former boss and late 
friend Prof. Zbigniew Messner – “to 
be human in every situation”. He over-
saw many investments – from build-
ing B (1973) to the Advanced Informa-
tion Technology Center. His initiative 
led to the start of the University 
Friends Club, which plays a significant 
role both at the University itself and in 
its environment. 

He is known for his sense of humor 
and anecdotes from the University’s 
life for almost every occasion. He 
shared some of them with the Forum 
readers in the interview “An affair 
that turned into a relationship…” 
published in the 11th edition of the 
bulletin in September 2004 (available 
at www.ue.katowice.pl/forum). In 
the interview he also said: “I admit, 
I like problems and challenges. I don’t 
like – contrary to appearances – the 
minutiae, the gray and dull reality, the 
interpretation of doubtful regulations, 
in short – all this that takes more time 
than challenges. Although too often 
opinions are formed based on the lat-
ter rather than the former.” About his 
free time, he said: “My hobby is grow-
ing flowers, plants and shrubs. I read, 
listen to music, I cannot sit still. That’s 
why I’ve never liked the beach. I enjoy 
renovating. I enjoy photography. I do 
little writing – though once I wrote 
radio dramas, short stories, cabaret 
texts.”
MB

Wystąpienie A. Rybaka, dyrektora Muzeum Miejskiego 

„Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej / Speech by  

A. Rybak, Director of the “Sztygarka” City Museum  

in Dąbrowa Górnicza, fot. / photo M. Jeziorko



urodził (wtedy jeszcze w Ko-
lonii Reden), zabrał z kolei 
uczestników Arkadiusz Rybak, 
dyrektor Muzeum Miejskie-
go „Sztygarka” w Dąbrowie 
Górniczej. Ostatnim wystą-
pieniem pierwszej części sesji 
był miniwykład prof. Rafała 
Kowalczyka z Uniwersytetu 
Łódzkiego na temat przemy-
słu ciężkiego południowej 
Rosji w początkach XX wieku.
W drugiej części, w wypeł-
nionej po brzegi auli, goście 
wysłuchali prof. Tomasza 

Ochinowskiego z Uniwersy-
tetu Warszawskiego, który 
mówił o warszawskich adre-
sach Karola Adamieckiego: 
Rudzki i S-ka, Lilpop, Rau 
i Loewenstein S.A., Fabryka 
Parowozów S.A. jako przemy-
słowych laboratoriach badań 
i konsultingu. Następnie 
o ośrodku akademickim, jakim 
była Praga w okresie między-
wojennym, opowiedział prof. 
Dariusz Tkaczewski z Uni-
wersytetu Śląskiego. Przed 
projekcją filmu „PIMCO 1924” 
(Prague International Mana-
gement Congress), wieńczące-
go uroczystą sesję naukową, 
wspomnienia warszawskich 
profesorów i działaczy nakre-
ślił słuchaczom prof. Michał 
Trocki ze Szkoły Głównej Han-
dlowej w Warszawie.
Po wystąpieniach wywiązała 
się dyskusja, w której głos za-
brał m.in. prof. Andrzej Szplit, 

Jubileusz 150. 
rocznicy urodzin 

Karola 
Adamieckiego

150th anniversary 
of Karol Adamiecki’s 

birth
Górniczej Zbigniew Podraza, 
prezes Fundacji im. Karola 
Adamieckiego Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach 
Wiesław Rola, a także dzie-
kan Wydziału Zarządzania 
prof. Krystyna Jędralska oraz 
moderator prof. Alojzy Czech, 
dyrektor Ośrodka Historii 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
i Zawodzia w Katowicach, 
którzy wprowadzili gości 
w tematykę sesji naukowej.

Środowiska,  
w których przebywał
Profesor Czech wskazał, że 
osiągnięcia naukowe Karola 
Adamieckiego z teorią harmo-
nizacji na czele i jego wkład 
w dorobek nauk o zarządza-
niu są w pełni opracowane 
i stosunkowo dobrze znane. 
Mówił, że mniej natomiast 
wiemy o epoce, w której żył 
i działał uczony oraz że, po-
dobnie jak każda jednostka, 
Adamiecki jest poniekąd 
dzieckiem swego czasu. 
Sesja była udaną próbą opo-
wiedzenia o środowiskach 
i instytucjach, w których 
prof. Adamiecki przebywał 
i które go współkształtowały. 

O Petersburgu jako ośrodku 
akademickim przełomu XIX 
i XX wieku mówił dr Bartło-
miej Garczyk z Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. W ciekawą podróż 
po Dąbrowie Górniczej i jej 
przemyśle w czasach Karola 
Adamieckiego, który tam się 

Marek Kiczka

 Uroczysta sesja naukowa. Moderuje 

prof. A. Czech / Special presentation session  

– moderated by Prof. A. Czech, fot. / photo  

M. Jeziorko

 Uczestnicy sesji naukowej zgromadzeni  

w auli CNTI / Participants of the special 

academic session gathered in the auditorium 

of the Advanced Information Technology 

Centre, fot. / photo M. Jeziorko

  “No riches can form the foundation of an independent nation with-

out productive and well-organized work.”



Karolowi 
Adamieckiemu 
zorganizowano 
także radosne 
studenckie 
urodziny – 
czytaj o tym na 
kolejnej stronie.  
/
Karol 
Adamiecki’s 
birth 
anniversary was 
also celebrated 
by students – 
see the following 
page.
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dyrektor Instytutu Zarządza-
nia na Uniwersytecie Jana 
Kochanowskiego w Kielcach. 
Podsumowując dzień poświę-
cony Karolowi Adamieckiemu, 
wszystkie wypowiedzi – nie-
jako klamrą – objęła dziekan 
Wydziału Zarządzania prof. 
Krystyna Jędralska, dzięku-
jąc słuchaczom za aktywny 
udział w tak ważnym dla 
uniwersytetu wydarzeniu.

Porozumienie  
o współpracy  
z Dąbrową Górniczą
Bezpośrednio przed uroczystą 
sesją naukową prezydent 
Dąbrowy Górniczej Zbigniew 
Podraza oraz rektor prof. 
Leszek Żabiński podpisali 
porozumienie o współpracy 
pomiędzy miastem a uniwer-
sytetem. W czasie wydarzenia 
nawiązano do jubileuszu 100- 
-lecia nadania prawa miej-
skich Dąbrowie Górniczej, 
który przypada w tym roku.
Porozumienie dotyczy m.in. 
współpracy w takich sferach 
jak: ustalanie obszarów 
badań z dziedziny nauk eko-
nomicznych i pokrewnych 
dyscyplin humanistycznych 
rozwijanych na uczelni, któ-
rych wyniki mogą być ważne 
dla gminy i związanych z nią 
sektorów, kształcenie kadr 
gminy czy programy praktyk 
i staży dla studentów.

Journey in 
the footsteps 
of Karol Adamiecki
The ceremony brought togeth-
er a great number of people 
interested in the life of Prof. 
Adamiecki, the times he was 
living in and the places related 
to his life and work. The partic-
ipants and representatives of 
partner research centers and 
institutions were welcomed by 
Prof. Leszek Żabiński, Rector of 
the University of Economics in 
Katowice, who invited them to 
“take a retrospective journey 
in the footsteps of the profes-
sional and private life of Karol 
Adamiecki”.
The guests who spoke at 
the opening of the special 
presentation session included 
Prof. Ryszard Borowiecki, Vice-
Chairman of the Management 
and Organization Committee 
of the Polish Academy of Sci-
ence, Prof. Leszek Kiełtyka, 
President of the Scientific Soci-
ety for Organization and Man-
agement, Zbigniew Podraza, 
Mayor of Dąbrowa Górnicza, 
and Wiesław Rola, President 
of the Karol Adamiecki Foun-
dation of the University of 
Economics in Katowice. The 
participants were introduced 
to the theme by Prof. Krystyna 

Jędralska, Dean of the Faculty 
of Management, and Prof. 
Alojzy Czech, Director of the 
Centre for the History of UE 
Katowice and the Zawodzie 
District, who also moderated 
the session.

Key places and 
institutions in Karol 
Adamiecki’s life 
and work 
Prof. Czech remarked that 
Karol Adamiecki’s research 
work, the harmonization the-
ory in particular, as well as his 
contributions to management 
science, are fully edited and 
relatively well known. On the 
other hand, we do not know 
as much about the times he 
was living and working in. Prof. 
Czech added that Adamiecki, 
like any other individual, is – in 
a sense – the child of his times. 
The session was a success-
ful attempt at describing the 
environments and institutions 
which he was involved with 
and which in turn shaped him. 
Dr Bartłomiej Garczyk from the 
Adam Mickiewicz University 
in Poznań talked about St. 
Petersburg as an academic 
center at the turn of the 19th 
and 20th centuries. Later on, 
Arkadiusz Rybak, Director of 

On 17 March this year, members of 
the academic community and invi-

ted guests gathered at the Advanced 
Information Technology Centre to 
celebrate the 150th anniversary of 

Prof. Karol Adamiecki’s birth. Prof. 
Adamiecki was the patron of the UE 

Katowice in the years 1972-2009, 
and co-founder of management 

science in Poland. 

 Podpisanie porozu-

mienia o współpracy  

z Dąbrową Górniczą, 

/ Signing the coopera-

tion agreement with 

the city of Dąbrowa 

Górnicza, fot. / photo 

M. Jeziorko
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Urodziny rozpoczęły się quizem wiedzy o Karo-
lu Adamieckim w holu Centrum Nowoczesnych 
Technologii Informatycznych. Uczestniczyło w nim  
12 osób, którym kibicowali przedstawiciele spo-
łeczności akademickiej, a także honorowi goście 
uroczystej sesji naukowej poświęconej uczcze-
niu 150. rocznicy urodzin prof. Adamieckiego. 
Uczestnicy przygotowywali się do akcji, prze-
glądając specjalnie utworzoną stronę interneto-
wą poświęconą biografii prof. Adamieckiego oraz 
śledząc wątek związany z wydarzeniem na Face-
booku. Do rundy finałowej zakwalifikowało się  
5 osób, spośród których najlepsza okazała się Ka-
tarzyna Radwańska, studentka I roku na kierunku 
Finanse menedżerskie.
Jak sama podkreśla: „Fakt, że wygrałam, jest kwe-
stią szczęścia. W quizie wzięłam udział zupełnie 

Agnieszka Put

Urodziny Karola

W marcu z okazji jubileuszu 150-lecia 
urodzin prof. Karola Adamieckiego 
w ramach akcji „Urodziny Karola” odbył 
się quiz wiedzy o Karolu Adamieckim, 
w którym udział wzięli studenci i kandy-
daci na studia. W czasie wydarzenia nie 
zabrakło słodkich urodzinowych niespo-
dzianek, licznych atrakcji, a także nagród 
dla najlepszych uczestników. Zwyciężyła 
studentka Wydziału Zarządzania naszej 
uczelni − Katarzyna Radwańska! Nagro-
dy zwycięzcom wręczyli rektor uniwersy-
tetu oraz prezydent Dąbrowy Górniczej.

przez przypadek. Tuż przed rozpoczęciem 
przejrzałam wskazówki zamieszczone w opi-
sie wydarzenia na Facebooku. Zdałam się na 
swoją intuicję, która jak się okazało i tym 
razem mnie nie zawiodła. Część informacji 
o Karolu Adamieckim kojarzyłam również 
z wykładów z przedmiotu Podstawy zarzą-
dzania”.

Laureatkę, choć ma szerokie zaintereso-
wania, do studiowania na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach przekonała 
nazwa kierunku. „Swojego wyboru nie ża-
łuję – przez całe życie słyszymy, że studia 
to najlepszy czas w naszym życiu i w moim 
przypadku zdecydowanie się to potwierdza” 
– podkreśla Kasia. 
Nagrody najlepszym uczestnikom quizu wrę-
czyli: rektor prof. Leszek Żabiński oraz Zbi-
gniew Podraza, prezydent Dąbrowy Gór-
niczej – miasta, w którym urodził się Karol 

Adamiecki. W czasie wydarzenia nie zabrakło rów-
nież słodkich atrakcji. Przygotowano 150 jubileuszo-
wych babeczek, a wszyscy uczestnicy urodzin mogli 
zrobić zdjęcia na ściance i udostępniać je w mediach 
społecznościowych, a także na żywo śledzić insta-
walla #urodzinyKarola.

Z okazji obchodów jubileuszu urodzin prof. Karola 
Adamieckiego 17 marca był również dniem bez py-
tania i kolokwiów dla studentów Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach. Celem inicjatywy było 
zainteresowanie studentów sylwetką oraz doko-
naniami Karola Adamieckiego. Wydarzenie zostało 
zorganizowane z inicjatywy prorektora prof. Sławo-
mira Smyczka przez Biuro Promocji i Nowych Me-
diów przy wsparciu władz i kadry naukowej uczelni.

the “Sztygarka” City Museum 
in Dąbrowa Górnicza, took the 
participants on a journey to his 
city, also the birthplace (in the 
19th century known as Kolonia 
Reden) of Karol Adamiecki, 
and described the town and its 
industry at that time. The last 
speaker in this part of the ses-
sion was Prof. Rafał Kowalczyk 
from the University of Łódź, 
who gave a mini-lecture on 
the heavy industry in southern 
Russia at the beginning of the 
20th century.
In the fully packed auditorium, 
the second part of the session 
began with a speech by Prof. 
Tomasz Ochinowski from the 
University of Warsaw, who 
talked about Karol Adamiecki’s 
Warsaw addresses: Rudzki  
i S-ka, Lilpop, Rau i Loewen-
stein S.A., Fabryka Parowozów 
S.A., companies which pro-
vided laboratory space for his 
research and consulting work. 
Before the screening of the 
movie about PIMCO 1924 (the 
Prague International Manage-
ment Congress) which ended 
the special presentation ses-
sion, Prof. Michał Trocki from 
the Warsaw School of Econom-
ics recalled the professors and 
activists of interwar Warsaw.
The speeches were followed 
by a discussion involving, 
among others, Prof. Andrzej 
Szplit, Director of the Institute 
of Management at the Jan 
Kochanowski University in 
Kielce. In summary of the day 
dedicated to Karol Adamiecki, 
Prof. Krystyna Jędralska, Dean 
of the Faculty of Manage-
ment, briefly reviewed the 
main points of the session and 
thanked everybody for their 
active participation in this 
significant event. 

Cooperation agreement 
with Dąbrowa Górnicza
Immediately before the special 
presentation session, Zbigniew 
Podraza, Mayor of Dąbrowa 
Górnicza, and the Rector Prof. 
Leszek Żabiński, signed a co-

operation agreement between 
the city of Dąbrowa Górnicza 
and the University of Econom-
ics in Katowice. This was also 
a good opportunity to mention 
the 100th anniversary of the 
city’s charter, celebrated this 
year. Among other issues, the 
agreement covers cooperation 
in indentifying the research 
areas in economic sciences 
and related humanities whose 
findings might be of impor-
tance for the commune of 
Dąbrowa Górnicza and its 
business environment; it also 
provides for collaboration in 
the development of human 
capital for the commune and 
arrangement of student intern-
ships and work placements. 150 jubileuszowych babeczek / 150 jubilee cupcakes, 

fot. / photo M. Jeziorko



Karol’s birthday
As part of the “Karol’s birthday” celebration held in 
March, marking the 150th anniversary of the birth 
of Prof. Karol Adamiecki, a knowledge quiz on his 
life and work was conducted among our University 
students and candidates. The event featured numer-
ous attractions, including sweet birthday surprises 
and awards for the best participants. The quiz win-
ner was Katarzyna Radwańska, student of the Fac-
ulty of Management at the UE Katowice! The awards 
were presented to the best contestants by the Rector 
and the Mayor of Dąbrowa Górnicza. 

“Karol’s birthday” began with a knowledge quiz on Karol Ad-
amiecki’s life and work, conducted at the Advanced Informa-
tion Technology Centre. The 12 participants were supported 
by members of the academic community and the guests of 
honor invited to the special presentation session dedicated 
to the 150th anniversary of the birth of Prof. Adamiecki. The 
contestants had prepared for the quiz by browsing a website 
devoted to Prof. Adamiecki’s biography and following the 
link related to the event on Facebook. Katarzyna Radwańska, 
a first year student of Managerial Finance, proved to be the 
best among the 5 participants who qualified for the final 
round. I was just lucky to win, she emphasizes. It was by pure 
chance that I participated in the quiz. Before it started, I had 

©
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Przebieg quizu „Urodziny 

Karola Adamieckiego” /

The quiz in progress,

 fot. / photo M. Jeziorko
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Wystawa  
w Bibliotece Śląskiej

W holu Biblioteki Śląskiej przedstawiono wystawę poświęconą Karolowi 
Adamieckiemu (1866-1933) w 150. rocznicę urodzin. Zgromadzone na czte-
rech stanowiskach eksponaty pochodziły ze zbiorów własnych biblioteki. Po-
kazano oryginalne prace prof. Adamieckiego, jak również opracowania oma-
wiające jego dokonania i rekonstruujące dorobek naukowy, w tym zwłaszcza 
publikacje prof. Alojzego Czecha. Wystawę wzbogacono zdjęciami. Integral-
ną jej częścią były ilustracje związane z miejscem urodzin Karola Adamiec-
kiego – Dąbrową Górniczą oraz materiały uczelni z lat, gdy nosiła ona jego 
imię. Z okazji wystawy przygotowano folder, w którym znalazł się obszerny 
rys biograficzny z trafnie wkomponowanymi fotografiami oraz wykaz wy-
branych publikacji prof. Adamieckiego i o prof. Adamieckim. To profesjonal-
ne przedsięwzięcie przygotowały Beata Skawińska oraz Małgorzata Zybert. 
                             SS

Exhibition  
in the Silesian Library

The exhibition dedicated to Karol Adamiecki (1866-1933) and commemorat-
ing the 150th anniversary of his birth was held in the hall of the Silesian 
Library. The exhibits displayed on four stands came from the Library’s own 
collection. Prof. Adamiecki’s original works were presented alongside the 
monographs discussing his work and reconstructing his scientific achieve-
ments, in particular Prof. Alojzy Czech’s publications. The exhibition featured 
a selection of photographs, especially relating to Karol Adamiecki’s place of 
birth – Dąbrowa Górnicza – and the University’s materials from the years 
when it bore his name. On the occasion of the exhibition, the 10-column bro-
chure containing the extensive biographical profile richly illustrated with pho-
tographs and the list of selected publications authored by and dedicated to 
Prof. Adamiecki was prepared by Beata Skawińska and Małgorzata Zybert. 

SS

W poprzednim numerze „Forum” (42, styczeń 2016) omyłkowo nie podpi-
saliśmy tekstu „Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie”. 
Jego autorką jest Aneta Szmyt. Bardzo przepraszamy. Redakcja

In the previous Forum (42, January 2016) we failed to acknowledge the 
authorship of the text “University in the perspective of lifelong Learning”. 
The article was written by Aneta Szmyt. We issue sincere apologies to  
the author. Editorial Team

looked through the tips published on the Facebook page of the 
event. I followed my intuition and it was right, as usual. I knew 
some facts about Karol Adamiecki from the lectures on Basic 
Concepts and Principles of Management.
In spite of her wide-ranging interests, the winner chose to 
study at the University of Economics in Katowice, attracted 
by the name of the field of study ‘Managerial Finance’. I don’t 
regret my choice, she says. All the time we hear that the years 
at university are the beast years of our lives, and I can confirm 
this is true. 

Awards were presented to the best contestants by the Rec-
tor Prof. Leszek Żabiński, and Zbigniew Podraza, Mayor of 
Dąbrowa Górnicza – the city where Karol Adamiecki was born. 
The participants enjoyed numerous attractions, including the 
150 sweet jubilee cupcakes which were baked especially for 
this occasion. All attendants also had the opportunity to have 
their selfies taken against the step-and-repeat, and post the 
pictures on social media; they could also follow the insta-
walla#urodzinyKarola live.

17 March, the day of the 150th anniversary of Karol Adam-
iecki’s birth, was announced as a day free of tests (both writ-
ten and oral) at the University of Economics in Katowice. This 
was meant to generate interest among students in the life 
and work of Karol Adamiecki. The event was organized at the 
initiative of the Vice-Rector, Prof. Sławomir Smyczek, and the 
Promotion and New Media Bureau.

 Pamiątkowe zdjęcie na ściance z władzami uczelni i gośćmi specjalnymi 

/ A souvenir photo with the University authorities and special guests,  

fot. / photo M. Jeziorko

 Zwyciężczyni konkursu Katarzyna Radwańska / The quiz winner:  

Katarzyna Radwańska, fot. / photo M. Jeziorko

 Uczestnicy quizu „Urodziny Karola Adamieckiego” / Participants of the 

quiz “Karol Adamiecki’s birthday”, fot. / photo M. Jeziorko
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Europejski Kongres 
Gospodarczy
2016 z udziałem 
UE Katowice

W tym najważniejszym 
wydarzeniu gospodarczym 
w Europie Centralnej, jednym 
z największych w całej Euro-
pie, niemały udział miał Uni-
wersytet Ekonomiczny w Ka-
towicach, będący partnerem 
instytucjonalnym tegorocz-
nego kongresu. Warto także 
zaznaczyć, że blisko połowa 
z 64 wolontariuszy wspierają-
cych tegoroczny kongres była 
studentami lub absolwentami 
naszej uczelni.

Panele i spotkania 
z udziałem ekspertów  
UE Katowice
Eksperci uniwersytetu wzięli 
udział w debatach kongreso-
wych zarówno w charakterze 
uczestników, jak i panelistów. 
Swoją wiedzą i doświadcze-
niem dzielili się ze słucha-
czami, brali udział w żywych 
dyskusjach i formułowali 
wnioski zmierzające do po-
prawy sytuacji gospodarczej 
w Europie.

W czwartek, 19 maja, sesję 
„Zarządzanie współczesnymi 
miastami” moderował rektor 
prof. Robert Tomanek. W dys-
kusji podkreślano wielokrotnie 
rolę mieszkańców w mieście, 
konieczność konsultacji i dia-
logu społecznego. Poruszono 
wątki nowoczesnych tech-
nologii, idei Smart City czy 
zrównoważonej mobilności. 
Nawiązano także do kwestii 
bezpieczeństwa i estetyki 
czy bardziej subiektywnego 
piękna. Podsumowując sesję, 
prof. Tomanek odniósł się 
szczególnie do tych ostatnich, 
kończąc słowami: „To, że 
w miastach w coraz większym 
stopniu władze skupiają się na 
potrzebach mieszkańców i ich 
bezpieczeństwie oraz na este-
tyce architektury i dążeniu do 
transportu zintegrowanego, 
jest miarą tego, że zbliżamy 
się do krajów wysoko rozwi-
niętych”.
20 maja w sesjach w roli 
panelistów udział wzięli nasi 
eksperci: rektor prof. Leszek 

Żabiński, prof. Eugeniusz Gat-
nar – Członek Rady Polityki 
Pieniężnej, kierujący Katedrą 
Analiz Gospodarczych i Fi-
nansowych, prof. Jan Wojtyła 
z Katedry Prawa, dyrektor 
Centrum Badawczego Spo-
łecznego Dialogu Pracy, prof. 
Krystian Heffner – kierownik 
Katedry Gospodarki Prze-
strzennej oraz dr Borys Budka 
– poseł na Sejm RP i adiunkt 
w Katedrze Prawa.

Nasi eksperci włączali się ak-
tywnie w żywe dyskusje. Nie 
sposób przedstawić wszyst-
kich wypowiedzi, komentarzy 
i formułowanych wniosków. 
Oto niektóre z nich:
Prof. Żabiński (sesja: Edukacja 
a zatrudnienie – w Polsce 
i Europie): „W środowisku 
akademickim zmiany są nie-
uchronne”. „Zjawisko globa-
lizacji wywołało ruchy, przez 
które zachodzą stale dyna-
miczne zmiany na rynku pracy. 
Dlatego też powinniśmy się na 

bieżąco przyglądać możliwym 
scenariuszom rozwoju zawo-
dowego w kraju”. „Kraje eu-
ropejskie muszą konkurować 
innowacjami, sprawniejszymi 
procesami produkcyjnymi. To 
jest ważne, ale rynek musi 
także odpowiedzieć, czy 
potrzebuje określonych inno-
wacji”.

Prof. Gatnar (sesja: Silna 
i spójna Unia Europejska): 
„Jak spojrzymy na Europę, 
to widzimy dwie prędkości 
rozwoju, Europy Zachodniej 
i Europy Centralnej”. „Polska 
dwukrotnie przekracza te 
wskaźniki, które są w strefie 
euro”. „Banki centralne nie-
jako wyręczają decydentów 
w Europie”. „Chroniczny brak 
popytu w strefie euro jest 
czymś, co nie pozwala wyjść 
krajom unii gospodarczej 
i walutowej z kryzysu”.
Prof. Wojtyła (sesja: Odcza-
rować Śląsk. Idee dla regio-
nu): „Nie ulega wątpliwości, 
że przebudowa to pewien 
proces. Śląsk, który był za-
niedbany, wymaga wielu 

3 dni debat, ponad 100 sesji tematycznych, 900 eksper-
tów z całej Europy, 8000 uczestników, European Start-up 
Days, druga edycja projektu „EEC – Liderzy przyszło- 
ści”, wiele inspirujących wypowiedzi, komentarzy 
i wniosków. Tak w skrócie można opisać VIII Europejski 
Kongres Gospodarczy 2016, który odbył się w dniach  
18-20 maja. Katowice po raz kolejny stały się stolicą  
debat i dyskusji na temat gospodarki.

Marek Kiczka

Sesja: Edukacja a zatrudnienie –  

w Polsce i Europie, wśród panelis-

tów prof. L. Żabiński / Panel: Education vs employment – in Poland and 

Europe, with Prof. L. Żabiński as one of the panelists, fot. / photo 

EEC2016

VIII Europejski Kongres Gospodarczy odbywał się w Międzynarodowym  

Centrum Kongresowym / 8th European Economic Congress was held in 

the International Congress Center, fot. / photo M. Kiczka
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pulacji pojawił się, gdy poja-
wiły się szerokie możliwości 
wyjazdowe z Polski”. „Ludzie 
potrzebują przede wszystkim 
stabilności”.
Dr Budka (sesja: Prawo i go-
spodarka): „Niedawne zmiany 
w procedurze postępowania 
cywilnego miały na celu za-
chęcenie do pozasądowego 
rozwiązywania niektórych 
sporów – takiego, jakim przy-
kładowo jest arbitraż gospo-
darczy. To odciąża system 
sądowniczy”. „Rozwiązywanie 
sporu sądowego, patrząc 
z punktu widzenia ponoszenia 
kosztów, jest relatywnie tań-
sze poprzez inne rozwiązania 
niż sądowe”.

Spotkanie z ministrem 
nauki i szkolnictwa 
wyższego oraz 
prezydentem Katowic
W pierwszym dniu kongresu, 
18 maja, odbyło się także 
spotkanie przedstawicieli 
śląskich uczelni i biznesu 
z ministrem nauki i szkolnic-
twa wyższego dr. Jarosławem 

rokratyzowaniu upatruje się 
szansy, że te bariery, które 
występują, znikną. Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Katowi-
cach reprezentowali rektorzy 
– prof. Leszek Żabiński oraz 
prof. Robert Tomanek.

„EEC – Liderzy 
przyszłości”
Ósma edycja EEC to nie tylko 
trzy dni debat, sesji, imprez 
towarzyszących, międzynaro-

dowych forów gospodarczych, 
ale także druga już edycja 
projektu „EEC – Liderzy przy-
szłości”, którego Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach 
jest współorganizatorem.
Jego założeniem jest stwo-
rzenie przestrzeni włączającej 
w europejską debatę przy-
szłych liderów życia gospo-
darczego i publicznego oraz 
szersze otwarcie kongresu na 
ludzi młodych – przedsiębior-
czych i aktywnych. Inicjatywa 

zmian. Dotyczą one układu 
społecznego i ekonomicznego, 
który trzeba widzieć w per-
spektywie krajowej, ale i euro-
pejskiej”. „Biorąc pod uwagę 
swobodę przemieszczania się 
kapitału i ludzi, między wybo-
rami indywidualnymi a oczeki-
wanymi jest różnica, ale punkt 
ciężkości jest w układzie eko-
nomicznym”.
Prof. Heffner (sesja: Regional-
ne strategie zapobiegające 
depopulacji): „Problem depo-

Gowinem i prezydentem 
Katowic dr. Marcinem Krupą. 
Omówiono na nim kierun-
ki działań rządu, ale także 
kwestie komercjalizacji i rein-
dustrializacji. Otoczenie go-
spodarcze zwracało uwagę na 
bariery korzystania z poten-
cjału uczelni, przedstawiciele 
uczelni z kolei na różnice ce-
lów działania biznesu i nauki. 
Zauważono postęp w zakresie 
komercjalizacji i współpracy, 
a w przewidywanym odbiu-

daje możliwość uczestniczenia 
w Europejskim Kongresie 
Gospodarczym w Katowicach 
w wybranej formie zaanga-
żowania, pod jednym z ha-
seł: dyskusja, uczestnictwo, 
współpraca, odkrywanie. 
W ramach „EEC – Liderzy przy-
szłości” w dniach 19 i 20 maja 
w auli CNTI ze studentami 
i absolwentami uczelni 
spotkali się ludzie sukcesu, 
znani inwestorzy, menedżero-
wie i politycy. 

This major business event in 
Central Europe – and one of 
the largest European events of 
this type – was also attended 
by the University of Economics 
in Katowice, as an institutional 
partner at this year’s Congress. 
It’s worth noting that almost 
a half out of 64 volunteers 
working for this year’s Con-
gress were our University’s 
students and graduates.

Panels and meetings 
with participation  
of UE Katowice experts
The University experts took part 
in the Congress debates both 
as members of audience and 
as panelists. They shared their 
expertise and experience with 

UE Katowice at
the European
Economic Congress
2016

Three days of debates, over 100 thematic sessions, 900 
experts from all over Europe, 8 000 participants, Eu-
ropean Start-up Days, the second edition of ‘EEC – Le-
aders of Tomorrow’ project, many inspiring insights, 
comments and conclusions. This, in a nutshell, is the 
8th European Economic Congress, which was organized 
on 18-20 May. Once again Katowice became the capital 
of debates and discussions focusing on economy.

Dr B. Budka podczas  

sesji Prawo i gospo-

darka / Dr B. Budka at 

the ‘Law and economy’ 

panel, fot. / photo  

EEC2016

Sesja: Silna i spójna Unia Euro-

pejska z udziałem prof.  

E. Gatnara / Panel: The strong 

and cohesive European Union, 

with participation of Prof.  

E. Gatnar, fot. / photo EEC2016



Przeczytaj także: 
Podsumowanie 
drugiej edycji pro-
jektu „EEC – Lide-
rzy przyszłości” na 
stronach: 57-58.
You can find a sum-
mary of the second 
edition of ‘EEC 
– Leaders of Tomor-
row’ by visiting 
pages 57-58.
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attendees, made their contribu-
tions to lively discussions and 
drew conclusions aimed at 
improvement of the economic 
situation in Europe.

On Thursday, 19 May, the panel 
entitled ‘Managing contem-
porary cities’ was moderated 
by Prof. Robert Tomanek, the 
Vice-Rector. During the discus-
sion the role of urban residents, 
the need for consultation and 
social dialogue were repeat-
edly highlighted. Other topics 
included modern technologies, 
the smart city concept and 
sustainable mobility. Such 
aspects as safety, aesthetics or 
more subjective beauty were 
also addressed. When summa-
rizing the panel, Prof. Tomanek 
focused on the latter issue and 
concluded that: “The facts that 
municipal authorities pay in-
creasing attention to residents’ 
needs, their safety and the 
aesthetics of architecture, and 
attempt to provide integrated 
transport solutions means that 
we are catching up with highly 
developed countries”.

On 20 May, our experts – Prof. 
Leszek Żabiński, the Rector, 

Prof. Eugeniusz Gatnar, Mem-
ber of the Monetary Policy 
Council and the Head of the 
Department of Business and 
Financial Analysis, Prof. Jan 
Wojtyła from the Department 
of Law, the Director of Research 
Centre for Social Labour Dia-
logue, Prof. Krystian Heffner, 
the Head of the Department of 
Spatial Economics and Dr Borys 
Budka – an MP and an assist-
ant professor at the Depart-
ment of Law – participated in 
the sessions as the panelists.

Our experts actively participat-
ed in animated discussions. As 
it would be difficult to present 
all the statements, comments 
and conclusions, below we are 
quoting just a few ones:
Prof. Żabiński (panel: Education 
vs employment – in Poland 
and Europe): “Changes in the 
academic environment are 
inevitable”, “The phenomenon 
of globalization has triggered 
some movements which have 
been stimulating continuous 
dynamic changes in the labour 
market. That’s why we have 
to follow up on the potential 
scenarios for professional 
development in our country”, 
“European states need to 
compete on innovations and 
streamlined production proc-
esses. This is important but the 
market also has to respond and 
define whether specific innova-
tions are in demand”.

Prof. Gatnar (panel: The strong 
and cohesive European Union): 
“Looking at Europe, we can see 
two different paces of growth 
– the one of Western Europe 
and the one of Central Europe”, 

“Poland has reported the indi-
cators which are twice as high 
as the ones of the Eurozone”, 
“In a way, central banks have 
taken over as decision-makers 
in Europe”, “An acute shortage 
of demand in the Eurozone 
prevents the countries of the 
economic and monetary union 
from overcoming the crisis”.

Prof. Wojtyła (panel: To dis-
enchant Silesia. Ideas for the 
region): “Clearly, reconstruction 
is a process. Silesia, a region 
which has been neglected, 
requires a number of changes. 
They concern the social and 
economic set-up, which has to 
be seen from the domestic but 
also European perspectives”, 
“When looking at the free flow 
of capital and labour, we can 
see a discrepancy between the 
actual choices made by indi-
viduals and the choices which 
have been expected, but the 
point of gravity is in the eco-
nomic set-up”.

Prof. Heffner (panel: Regional 
strategies aimed at preventing 
depopulation): “The problem 
of depopulation appeared 
when Poles were given the 
opportunities to go and live 
abroad”, “What people need, 
first of all, is stability”.

Dr. Budka (panel: Law and 
economy): “The recent chang-
es to the civil law proceedings 
were meant to encourage 
parties to seek out-of-court 
settlements of some disputes, 
including e.g. business arbitra-
tion. This reduces the workload 
of the judicial system”, “From 
the cost perspective, alterna-
tive, out-of-court solutions 
made dispute settlement rela-
tively cheaper”.

A meeting with the Minis-
ter of Science and Higher 
Education and the Mayor 
of Katowice
During the first day of the 
Congress, 18 May, a meeting 
was held between the repre-
sentatives of Silesian universi-
ties and business,  

Dr Jarosław Gowin, the Minis-
ter of Science and Higher Edu-
cation, and Dr Marcin Krupa, 
the Mayor of Katowice. The 
topics included the directions 
for the government’s actions 
as well as commercialization 
and re-industrialization issues. 
The businesspeople talked 
about the obstacles they face 
when trying to use the po-
tential of universities, while 
the academics drew attention 
to a divergence between the 
goals pursued by business and 
the ones of science. However, 
some progress can be seen in 
commercialization and cooper-
ation, and a planned reduction 
in bureaucracy seems likely to 
help to remove the existing 
obstacles. The University of 
Economics in Katowice was 
represented by Prof. Leszek 
Żabiński and Prof. Robert 
Tomanek, the Rectors.

EEC – Leaders  
of Tomorrow
The eight edition of EEC, in 
addition to the three days of 
debates, sessions, accompany-
ing events and international 
economic forums, comprised 
also the second edition of the 
“EEC – Leaders of Tomorrow” 
Programme, co-organized by 
the University of Economics in 
Katowice.
Its objectives are to create the 
space for future leaders of the 
business and political life to 
join the European debate and 
to open the Congress more to 
young people who are entre-
preneurial and active. Through 
this initiative their presence 
at the European Economic 
Congress in Katowice may 
take a number of forms, such 
as discussion, attendance, 
cooperation and learning. As 
part of the “EEC – Leaders of 
Tomorrow” scheme, students 
and graduates from domestic 
and foreign institutions of 
tertiary education had an op-
portunity to meet successful 
people, well-known investors, 
renowned managers and poli-
ticians at the CNTI auditorium 
on 19 and 20 May. 

Sesja: Zarządzanie współczesnymi 

miastami – moderuje prof.  

R. Tomanek / Panel: Managing 

contemporary cities – moderated 

by Prof. R. Tomanek, fot. / photo 

EEC2016

Sesja: Odczarować Śląsk. Idee dla regionu, wśród panelistów 

prof. J. Wojtyła / Panel: To disenchant Silesia. Ideas for the 

region, with Prof. J. Wojtyła as one of the panelists, fot. 

/ photo EEC2016
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W dniach 19 i 20 maja 2016 roku na Uniwersy-
tecie Ekonomicznym w Katowicach w auli CNTI 

odbyły się wykłady otwarte „EEC – Liderzy 
przyszłości”. W ramach inicjatywy Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego ze studentami i absol-
wentami uczelni z kraju i zagranicy spotkali się 

ludzie sukcesu, znani inwestorzy, menedżerowie 
i politycy. To już druga edycja cyklu wykładów 
otwartych w ramach Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego (EEC). Inicjatorem „Liderów 

przyszłości” jest rektor prof. Robert Tomanek.

On 19-20 May 2016, the Advanced Information 
Technology Centre of the University of Econom-

ics in Katowice was the venue for a series of 
open lectures on “EEC − Leaders of Tomorrow”. 

Held as part of the European Economic Con-
gress, the event provided students and alumni 

with the opportunity to meet successful people, 
famous investors, managers and politicians.

This was the second edition of the series of lec-
tures on “Leaders of Tomorrow”, held as part of 
the European Economic Congress (EEC) and 

initiated by Prof. Robert Tomanek, Rector of the 
University of Economics in Katowice. Spotkania z ludźmi sukcesu

Spotkania zainaugurował wykład Arkadiusza Gęsickiego – 
partnera lokalnego McKinsey & Company w Polsce. W wystą-
pieniu pt. „Potęga cyfryzacji” mówił między innymi, że „globa-
lizacja wkroczyła w nową fazę – erę transmisji danych, które 
są nie tylko nośnikiem informacji, ale też pomysłów i innowa-
cji”. Wspominał także o tym, jak w cyfrowym wyścigu radzi 
sobie Polska – pod względem cyfryzacji zajmuje 28. miejsce 
wśród 34 krajów OECD. „Cyfryzacja pomoże rozwiązać główne 
problemy polskiej gospodarki: poprzez zwiększenie produk-
tywności, rozszerzenie rynku, pobudzenie innowacyjności 
i efektywniejsze wykorzystanie kapitału ludzkiego” – dodał.

W kolejnych wystąpieniach pierwszego dnia uczestnicy mieli 
szansę wysłuchać również: Witolda Śmidowskiego – ambasa-
dora RP w Królestwie Arabii Saudyjskiej, a także Tadeusza Tru-
skolaskiego – prezydenta Białegostoku, który poruszył kwestie 
wykluczenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem  
e-wykluczenia i barier finansowych; pokazał także rozwiąza-
nia typu smart city wdrożone w Białymstoku. Następnie liderzy 
przyszłości uczestniczyli w wystąpieniu Adama Krzanowskiego 
– prezesa zarządu i współwłaściciela Grupy Nowy Styl, który 
opowiedział o doświadczeniach grupy działającej w branży 
mebli i krzeseł biurowych, w tym o historii ekspansji między-
narodowej. Uczestnicy wysłuchali również wykładu na temat 
strategii podatkowej Pawła Szałamachy – ministra finansów. 
Minister poruszył kwestie umiarkowanych stawek i sprawnej 
administracji. Podczas wystąpienia zaznaczył, że koncepcje 
opodatkowania w Polsce to temat, nad którym, ze względu na 

Podsumowanie drugiej 
edycji projektu „EEC – 
Liderzy przyszłości”

Meetings with successful people
The opening lecture, entitled “The power of digitization”, was 
delivered by Arkadiusz Gęsicki, Local Partner for McKinsey & 
Company Poland. The speaker observed, among other things, 
that “globalization has entered a new stage – the era of data 
transmission, with the data serving as a carrier of not just 
information, but also ideas and innovations”. He also men-
tioned how Poland competes in the digital race – our country 

“EEC – Leaders of  
Tomorrow” – summary 

of the 2nd edition
Marek Kiczka

Minister finansów P. Szałamacha i prof. J. Harasim / 

P. Szałamacha, Minister of Finance and Prof. 

J. Harasim, fot. / photo N. Jonszta

Prof. R. Tomanek wita panelistów oraz uczestników / 

Prof. R. Tomanek welcoming panelists and other 

participants, fot. / photo N. Jonszta
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wielość poglądów, dyskusja będzie trwała zawsze. W czasie 
pierwszego dnia wykładów Krzysztof Bielecki – przewodniczą-
cy Rady Partnerów EY i były premier RP – omówił także cechy, 
które powinien mieć dobry lider, a umiejętności biznesowe 
porównywał do innych obszarów, jak np. piłka nożna. Ostat-
ni wykład 19 maja wygłosił Jacek Siwicki – prezes Enterprise 
Investors.

W drugim dniu, 20 maja, z liderami przyszłości jako pierwszy 
spotkał się Jacek Jankowski – ambasador RP w Etiopii, który 
mówił o rozwoju i demografii Etiopii, a także o relacjach po-
między Polską a Etiopią. Następnie z uczestnikami dyskutował 
Robert Biedroń – prezydent Słupska, który opowiadał o po-
trzebie różnorodności w świecie biznesu i nie tylko. Podkreślał 
przy tym, jak ważna jest rola kobiet w społeczeństwie. Jakub 
Bierzyński – założyciel CEO OMD Sp. z o.o., w swoim wystą-
pieniu mówił uczestnikom o tym, jak ważna jest przedsię-
biorczość oraz że trzeba z niej korzystać, by osiągnąć sukces. 
Kolejni prelegenci, przedstawiciele Centrum Wiedzy McKinsey 
we Wrocławiu: Mateusz Filarowski – starszy analityk i Małgo-
rzata Gontarz – dyrektor podzielili się swoją wiedzą dotyczącą 
analiz big data i możliwości właściwego wykorzystania danych 
w firmach. Drugi dzień spotkań zakończyło wystąpienie Mag-
daleny Dziewguć – Head of Google for Work CEE, która zain-
spirowała słuchaczy wystąpieniem na temat przywództwa 3.0 
i planowania kariery w ramach uwarunkowań polskich firm.

Więcej informacji o projekcie na: / More in-
formation on “EEC – Leaders of Tomorrow” 
is available at: www.eec-liderzy.eu 

ranks 28th among the 34 OECD countries. The speaker added 
that „digitization will help to solve the main problems facing 
the Polish economy, by increasing productivity, expanding the 
market, fostering innovation and more effective use of human 
capital”.

Later in the first day, the attendees had an opportunity to lis-
ten to presentations by Witold Śmidowski, Polish ambassador 
to Saudi Arabia, and Tadeusz Truskolaski, Mayor of Białystok. 
The Mayor addressed the issue of social exclusion, placing 
particular emphasis on e-exclusion and financial barriers; he 
also suggested some solutions, such as smart city, which were 
successfully implemented in Białystok. Further on, the leaders 
of tomorrow attended the presentation by Adam Krzanowski, 
Chairman of the Board and co-owner of the Nowy Styl Group 
Sp. z o.o., who shared with the audience the Group’s experi-
ence of operating in the office furniture industry and their 
history of international expansion. The next lecture, delivered 
by Paweł Szałamacha, Minister of Finance, was concerned 
with tax strategy. The speaker addressed the question of 
moderate tax rates and effective administration, adding that 
the concepts of taxation will remain a subject of debate for-
ever in Poland, due to the multitude of views on this issue. 
Later on, Krzysztof Bielecki, Chairman of the Partners Board, 
EY Poland, and former Prime Minister of Poland, discussed 
the qualities of a good leader and compared business skills to 
those required in other areas, such as football. The last lecture 
of the first day was delivered by Jacek Siwicki, Chairman of 
Enterprise Investors.

On the second day, 20 May, the first to meet the leaders of 
tomorrow was Jacek Jankowski, Polish Ambassador to Ethio-
pia, who discussed the development and demography of that 
country as well as its relations with Poland. The next speaker 
was Robert Biedroń, Mayor of Słupsk. He talked about the 
need for diversity, not only in the world of business, but also 
in other areas, highlighting the prominent role of women in 
society. Further on, Jakub Bierzyński, founder and CEO of OMD 
Sp. z o.o, stressed the importance of entrepreneurship and 
encouraged the attendees to use their entrepreneurial skills 
to achieve success. The next speakers, representing the McK-
insey Knowledge Centre in Wrocław, were Mateusz Filarowski, 
senior research analyst, and Małgorzata Gontarz, manager; 
they shared with the audience their knowledge of big data 
analysis and proper use of data in business organizations. The 
day ended with a presentation by Magdalena Dziewguć, Head 
of Google for Work CEE, who inspired the audience with her 
speech on leadership 3.0 and effective career planning in the 
Polish business reality. 

J. Siwicki – prezes Enterprise 

Investors i prof. S. Smyczek 

/ J. Siwicki, Chairman of En-

terprise Investors and Prof. 

S. Smyczek, fot. / photo 
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Radzionkowska konferencja od wielu lat 
jest doskonałą okazją do spotkania się 
ludzi biznesu, samorządu i nauki po to, by 
wspólnie rozmawiać na temat realizacji 
projektów lokalnych i regionalnych. „Ce-
lem spotkania jest wymiana doświadczeń, 
możliwość zbliżenia teoretyków z prak-
tykami, spojrzenie na problem z szerszej 
perspektywy i znalezienie dobrych przy-
kładów w innych krajach” – wylicza 
dr Gabriel Tobor, burmistrz Radzionkowa, 
przewodniczący komitetu organizacyjne-
go konferencji.
Tym razem tematem przewodnim konfe-
rencji byli interesariusze projektu. Według 
wielu badaczy tematyki zarządzania pro-
jektami zidentyfikowanie interesariuszy 
projektu oraz ich roli w projekcie stanowi 
o tym, czy projekt zakończy się sukcesem 
czy porażką. O tej bardzo istotnej kwestii 
dyskutowali przedstawiciele uczelni za-
granicznych, jak i krajowych.
Pierwszy dzień obrad konferencyjnych 
rozpoczął się od przywitania gości przez 
organizatorów konferencji, dr. Gabriela 
Tobora oraz prof. Henryka Brandenburga, 
kierownika Zakładu Zarządzania Projek-
tami Lokalnymi i Regionalnymi. Następnie 
referat wygłosił prezes IPH w Tarnowskich 
Górach Klaudiusz Siwiec, który przedsta-
wił ideę Białego Śląska. Deklaracja „Biały 
Śląsk” to umowa gmin i powiatów pół-

nocnej części Górnego Śląska, której zało-
żeniem są wspólne działania zmierzające 
do przyspieszenia rozwoju gospodarczego 
regionu m.in. poprzez zintensyfikowanie 
współpracy samorządów z ośrodkami 
naukowymi i przedsiębiorcami. Prelegent 
wskazał na potencjalne korzyści dla gmin, 
które podpisały deklarację, oraz przedsta-
wił stan prac w projekcie.
Temat motywacji władz małych miast do 
planowania strategicznego zaprezentował 
dr Andrzej Sztando z Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu. Autor wskazał, 
iż rzeczywista motywacja władz samorzą-
dowych do jego aplikacji istotnie różni się 
od tej, jakiej można by się spodziewać po 
lekturze literatury przedmiotu. Pierwszą 
sesję plenarną zamknęło wystąpienie 
prof. Christophe’a Leyrie z Université du 
Québec à Chicoutimi w Kanadzie. Refe-
rent wskazał, iż praktyka zarządzania 
uwzględniająca chęć współpracy z intere-
sariuszami przy konstruowaniu projektu 
może przywrócić prawdziwą spójność 
kryteriów i czynników sukcesu. Autor, 
opierając się na modelu współpracy, który 
zaproponowali Bernoux oraz Gagnon, 
dokonał analizy przykładowego projektu, 
stanowiącego ilustrację przedstawionych 
twierdzeń i hipotez.

Kolejną sesję plenarną zainaugurowało 
wystąpienie prof. Barbary Kryk z Uni-
wersytetu Szczecińskiego na temat Spe-
cjalnych Stref Włączenia. Kolejnym po-
ruszonym podczas obrad tematem były 
strategie oddziaływania na interesariuszy 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność, które przedstawiła dr inż. 
Marzena Szewczuk-Stępień z Politechni-
ki Opolskiej. Rozwój lokalny kierowany 
przez społeczność (RLKS) to nowy instru-
ment terytorialny wprowadzony przez 
Komisję Europejską do realizacji w per-
spektywie finansowej na lata 2014-2020. 
Podejście to oddaje znaczną rolę lokalnej 
społeczności w kreowaniu i stymulowa-
niu rozwoju. Sesję zakończyła prezen-
tacja Martine Miny, prezydent EdiMap, 
na temat „Interesariusze a zarządzanie 
projektem”.
Dalsze obrady rozpoczęło wystąpienie 
mgr Agnieszki Skomry z Politechniki Wro-
cławskiej. Celem referatu było wykazanie 
– na podstawie wybranych przykładów 
rzeczywistych – wpływu zarządzania in-
teresariuszami na wynik projektu. Analiza 
i wnioski objęły trzy projekty: pierwszy 
dotyczył poziomu ponadregionalnego – 
utworzenia Wrocławskiego Parku Techno-
logicznego; drugi to Regionalna Strategia 

W dniach 13-15 czerwca br. już po raz szósty w Cen-
trum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie odbyła się 
międzynarodowa konferencja „Projekty regionalne 
i lokalne”. Jej organizatorami są Zakład Zarządza-
nia Projektami Lokalnymi i Regionalnymi działają-
cy w Katedrze Badań Strategicznych i Regionalnych, 
Miasto Radzionków oraz Izba Przemysłowo-Handlo-
wa w Tarnowskich Górach. Partnerem po raz kolejny 
został EdiMap – francuskojęzyczne stowarzyszenie 
mające na celu ułatwienie przepływu i wymiany in-
formacji w zakresie zarządzania projektami, progra-
mami i portfelami projektów.

Projekty regionalne                        
i lokalne – interesariusze                 
projektu                                        
Regional and local                          
projects – project                          
stakeholders                                  

Marek Magdoń
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Innowacji dla Dolnego Śląska – poziom projektu to 
region; trzeci wreszcie to wybrany projekt lokalny 
gminy Stary Sącz (Małopolska). Prelegentka przed-
stawiła analizę Portera interesariuszy badanych pro-
jektów oraz wnioski, które dla wszystkich badanych 
projektów są podobne – sukces projektu zależy od 
sposobu zarządzania interesariuszami. Kolejne dwa 
referaty zostały wygłoszone przez gości z Ukrainy, 
przedstawicieli Ternopil Ivan Pul’uj National Techni-
cal University. Kwestię upowszechnienia stosowania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych jako 
warunku skutecznej realizacji projektów publicznych 
ukraińskich mikroregionów w podejściu naukowym 
zaprezentowała prof. Olena Panukhnyk. Dr Nataliia 
Konstantiuk przedstawiła szkolnictwo wyższe jako 
ważny instrument projektów inwestycyjnych dla 
państwa i poziomu lokalnego. Następnie dr Dorota 
Jegorow z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II przedstawiła zagadnienie przedsię-
biorczości zależnej. Z kolei dr Andrzej Raszkowski 

z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu omó-
wił proces konsultacji społecznych na przykładzie 
tworzenia, implementacji oraz ewaluacji Lokalnych 
Programów Rewitalizacji. Główna część prelekcji 
poświęcona została charakterystyce procesu konsul-
tacji społecznych na etapie opracowywania, wdraża-
nia i ewaluacji programów rewitalizacji. 
Na ostatni dzień konferencji zaplanowano dwie 
równoległe sesje panelowe, podczas których swoje 
referaty wygłosiło po czworo prelegentów. Tematem 
przewodnim pierwszej sesji panelowej był wpływ 
zaangażowania interesariuszy na sukces projektów 
publicznych, a moderatorem sesji został prof. Adam 
Drobniak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach. Obszarem tematycznym, w którym poruszali 
się uczestnicy drugiego panelu, moderowanego 
przez prof. Jana Czempasa z Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach, było znaczenie konsultacji 
społecznych w planowaniu projektów publicznych.

On 13-15 June 2016, the sixth edition of an inter-
national conference entitled ‘Regional and Local 
Projects’ was held at Karolinka Cultural Center in 
Radzionków. The conference was organised by the 
Department of Strategic and Regional Research 
(the Sub-department of Local and Regional Project 
Management), City Hall of Radzionków and the 
Chamber of Industry and Commerce in Tarnowskie 
Góry. Once again the conference partner was Edi-
Map – a French-speaking association, whose aim is 
to facilitate the flow and exchange of information in 
the areas of project, programme and project portfo-
lio management.

For a number of years now the Radzionków Confer-
ence has provided opportunities for businesspeople, 
local government officials and scientists to meet and 
discuss the implementation of local and regional 
projects. – “The aim of the meeting is to exchange 
experience, enable theorists and practitioners to 
come closer and share their views, as well as allow 
them to look at problems in a broader way and find 
good examples to follow in foreign countries” – lists 
Dr Gabriel Tobor, Mayor of Radzionków and Chair-
man of the Conference Organizing Committee.
This time the underlying theme of the Conference 
was project stakeholders. According to numerous 
researchers in the field of project management, iden-
tification of project stakeholders and their role in the 
project is a defining factor for a project success or 
failure. This important issue was discussed by rep-
resentatives of domestic and foreign institutions of 
tertiary education.
At the beginning of Day One of the Conference the 
guests were welcomed by the conference organizers 

– Dr Gabriel Tobor and Prof. Henryk Brandenburg, 
Head of the Sub-department of Local and Regional 
Project Management. This was followed by a pres-
entation delivered by Klaudiusz Siwiec, Chairman 
of the Chamber of Commerce and Industry in Tar-
nowskie Góry, who presented the concept of White 
Silesia. ‘White Silesia’ Declaration is an agreement 
concluded by communes and poviats located in the 
northern part of Upper Silesia, the aim of which is 
to carry out joint activities designed to accelerate 
the economic development of the region by e.g. 
strengthening the liaison between local govern-
ments, scientific centers and entrepreneurs. The 
presenter also highlighted some potential benefits 
which may be derived by the signatory communes 
and updated the audience on the progress in the 
project.
The motivation of small town authorities to carry 
out strategic planning was the topic of the paper 
delivered by Dr Andrzej Sztando from the University 
of Economics in Wrocław. The author indicated that 
the actual reasons why local governments decide to 
apply strategic planning differ significantly from the 
ones which may be expected when reviewing the 
literature on the subject. The first plenary session 
was closed with a presentation by Prof. Christophe 
Leyrie from Université du Québec à Chicoutimi, 
Canada. The speaker expressed the opinion that 
practical management, if it takes into account the 
need to cooperate with stakeholders when design-
ing a project, may help to restore the real coherence 
between criteria and success factors. Based on the 
cooperation model proposed by Bernoux and Gag-
non, the presenter conducted an analysis of a sam-
ple project, in order to illustrate the statements and 
the hypotheses he referred to in his talk.
Another plenary session was opened by Prof. Bar-
bara Kryk from the University of Szczecin, who 



WCTR to konferencja 
organizowana przez 
stowarzyszenie World 
Conference on Trans-
port Research, które 
tworzą badacze z wio-
dących ośrodków na-
ukowych na świecie 
zajmujących się trans-
portem i logistyką. Sto-
warzyszenie jest plat- 
formą wymiany wiedzy 
i doświadczeń nie tyl-
ko pomiędzy pracow-
nikami naukowymi, 
ale również pomiędzy 
przedstawicielami biz-
nesu i polityki transportowej. Obecnie 
skupia 1950 członków z 83 krajów świata, 
w tym 15 osób z Polski. Konferencja WCTR 
organizowana jest co trzy lata, za każ-
dym razem w innym kraju. O organizację 
konferencji ubiegają się najlepsze ośrodki 
akademickie na świecie. Poprzednie edy-
cje tego prestiżowego wydarzenia odbyły 
się m.in. w: Federal University of Rio de 

W Szanghaju – o transporcie        
Joanna Kos-Łabędowicz, Anna Urbanek

W dniach 10-15 lipca br. na Uniwersytecie Tongji w Szanghaju od-
była się 14. edycja jednej z największych i najbardziej prestiżowych 
międzynarodowych konferencji poświęconych badaniom nauko-

wym z dziedziny transportu. 

talked about special inclusion zones. The topics 
discussed during the meetings included stakeholder 
impact strategies, in the context of local develop-
ment stimulated by local communities, which were 
addressed by Dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień 
from the Opole University of Technology. Communi-
ty-led local development (CLLD) is a new territorial 
instrument launched by the European Commission 
for the financial perspective of 2014-2020. This ini-
tiative allows local communities to shape and stimu-
late growth. The session ended with a presentation 
by Martine Miny, President of EdiMap, who talked 
about the role of stakeholders in project manage-
ment.
After that, the audience could listen to a talk by 
Agnieszka Skomra from the Wrocław University of 
Science and Technology. The aim of her paper was 
to show – based on some real-life examples – what 
impact stakeholder management may have on the 
outcome of a project. The analyses and conclusions 
covered three projects: the first one was a supra-
regional project – creation of Wrocław Technology 
Park; the second one was a regional project – the 
Regional Innovation Strategy for Lower Silesia; and 
the third one was a selected local project of Stary 
Sącz commune (Małopolska). The speaker presented 
a Porter’s analysis of stakeholders for the chosen 
undertakings and the conclusions, which were simi-
lar for all the projects surveyed – a project success 
depends on stakeholder management. The other 
two papers were presented by the guest speakers 
from Ukraine, the representatives of Ternopil Ivan 
Pul’uj National Technical University. Prof. Olena Pan-
ukhnyk talked about the dissemination of ICT tech-
nologies as a prerequisite for effective implementa-
tion of public projects in Ukrainian micro-regions.  
Dr Natalia Konstantiuk addressed the issue of terti-
ary education being an essential instrument in ex-
ecution of investment undertakings at the state and 
local levels. After that, Dr Dorota Jegorow from the 
John Paul II Catholic University of Lublin discussed 
the issues related to dependent entrepreneurship, 
while Dr Andrzej Raszkowski from the University of 
Economics in Wrocław talked about the process of 
social consultation, referring to the creation, imple-
mentation and evaluation of local urban renewal 
programs as examples. His paper focused on the 
description of the social consultation process in 
urban renewal programs, at the stages of designing, 
implementation and evaluation. 
Two simultaneous panel sessions were planned for 
the last day of the Conference, with four speakers 
presenting their papers. The main theme of the 
first panel session was the impact of stakeholder 
involvement on successful implementation of public 
projects, and the session was moderated by Prof. 
Adam Drobniak from the University of Economics in 
Katowice. The second panel, moderated by Prof. Jan 
Czempas from the University of Economics in Kato-
wice, focused on the importance of social consulta-
tions in planning of public projects.

Talking transport in Shanghai   
On 10-15 July 2016 the Tongji University in Shanghai hosted the 

14th edition of one of the biggest and most prestigious internatio-
nal conferences devoted to scientific research in transport. 

The WCTR Conference was organized by 
World Conference on Transport Research, 
an association gathering researchers from 
leading scientific centers worldwide, who 
deal with transport and logistics. The As-
sociation provides a platform for academ-
ics, businesspeople and transport policy 
makers to allow them to share knowledge 
and experience. Currently it has 1,950 
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Autorki w kampusie Uniwersytetu Tongji / The authors at the Tongji 

University’s campus, fot. archiwum prywatne / photo private archive
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Janeiro w Brazylii (2013), Instituto Supe-
rior Tecnico w Lisbonie w Portugalii (2010) 
czy University of California w Berkeley 
w USA (2007). Kolejna edycja konferen-
cji odbędzie się w 2019 roku w Bombaju 
w Indiach. 

Na tegoroczną edycję konferencji zgło-
szono ponad 3000 artykułów, z czego 
ostatecznie wyłoniono 1153 prace, które 
zostały zaprezentowane podczas 28 sesji 
tematycznych. W tegorocznej edycji WCTR 
udział wzięli również pracownicy Wydzia-
łu Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach. Dr Joanna Kos-Łabędowicz 
z Katedry Międzynarodowych Stosunków 
Ekonomicznych oraz dr Anna Urbanek 
z Katedry Transportu uczestniczyły w se-
sji posterowej poświęconej badaniom nad 
popytem na transport. Ich referat pt. „Do 
Information and Communications Tech-
nologies influence transport demand? An 
exploratory study in the European Union” 
uzyskał pozytywne recenzje i został za-
kwalifikowany do publikacji w czasopi-
śmie „Transportation Research Procedia” 
wydawnictwa Elsevier. Duże zaintereso-
wanie zaprezentowanym tematem i moż-
liwość podjęcia dyskusji z przedstawicie-
lami ośrodków naukowych i biznesowych 
z całego świata stały się niepowtarzalną 
szansą poszerzenia wiedzy i rozwoju 
warsztatu badawczego.

Uniwersytet Tongji w Szanghaju to jed-
na z najstarszych i najbardziej prestiżo-
wych uczelni w Chinach, a także jeden 
z 500 najlepszych ośrodków naukowych 
na świecie notowany w czwartej setce 
Academic Ranking of World Universities 
(ARWU), czyli rankingu zwanego potocz-
nie listą szanghajską. Szanghaj jest naj-
większym miastem w Chinach i szóstą 
co do wielkości aglomeracją miejską na 
świecie. Mieszka w nim niemal 24 mln 

osób. Jest to największy w Chinach ośro-
dek gospodarczy oraz finansowy, a także 
jeden z największych na świecie węzłów 
transportowych. W Szanghaju zlokalizo-
wany jest największy na świecie głębo-
kowodny port kontenerowy – Yangshan. 
Ponadto miasto posiada 13 linii metra 
o łącznej długości ok. 588 km i jest to 
obecnie najdłuższa na świecie sieć metra. 
W Szanghaju działa również pierwsza na 
świecie komercyjna kolej magnetyczna 
Maglev (Shanghai Transrapid), która do-
wozi pasażerów ze stacji metra Longyang 
do międzynarodowego portu lotniczego 
Pudong. Linia Maglev ma 30,5 km, a po-
ciąg pokonuje ten dystans w około 8 mi-
nut, kursując z prędkością 300 km/h w go-
dzinach szczytu i 430 km/h poza godzina-
mi szczytu. 
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members from 83 countries all over the 
world, including 15 people from Poland. 
The WCTR Conference is held every three 
years, every time in a different country. 
The best academic centers worldwide 
are competing for the honor to organize 
the Conference. The previous editions of 
this reputable event took place e.g. at 
the Federal University of Rio de Janeiro, 
Brazil (2013), Instituto Superior Tecnico in 
Lisbon, Portugal (2010) and the University 
of California in Berkeley, the USA (2007). 
The next edition will be held in Mumbai, 
India, in 2019. 

Over 3,000 papers were submitted for 
this year’s WCTR Conference and 1,153 of 
them were chosen for presentation during 
28 thematic sessions. This year’s edition 
was also attended by the representatives 
of the Faculty of Economics, the Univer-
sity of Economics in Katowice. Dr Joanna 
Kos-Łabędowicz, from the Department of 
International Economic Relations, and Dr 
Anna Urbanek, from the Department of 
Transport, took part in a poster session fo-
cusing on the studies of demand for trans-
port services. Their paper entitled “Do 
Information and Communications Tech-
nologies influence transport demand? An 
exploratory study in the European Union” 
received positive reviews and was select-
ed for publication in Elsevier’s Transporta-
tion Research Procedia. As the presented 
topic enjoyed a lot of interest and led to 
a discussion between representatives of 
scientific and business centers from all 
over the world this created a unique op-
portunity to expand knowledge and fur-
ther develop research techniques.

The Tongji University in Shanghai be-
longs to the oldest and most prestigious 
universities in China and is listed as one 
of top 500 scientific centers worldwide, 
finding itself in the fourth hundred of the 
Academic Ranking of World Universities 
(ARWU), commonly known as the Shang-
hai Ranking. Shanghai is the largest city 
in China and the sixth biggest urban ag-
glomeration worldwide. Its population 
reaches almost 24 million. This is a major 
business and financial center in China 
and one of the biggest transport hubs 
all over the world. Shanghai is the loca-
tion of the world’s biggest deep water 
port for container ships – Yangshan. In 
addition, the city currently has 13 un-
derground service lines, with the total 
length of approx.588 km, which makes 
it the world’s longest underground ser-
vice network. Shanghai also launched 
the first commercially operated magnetic 
levitation (maglev) railway in the world 
(Shaghai Transrapid), which carries pas-
sengers from Longyang Road Station to 
Pudong international airport. The maglev 
line is 30.5 km long and a train travels 
this distance within about 8 minutes, at 
the speed of 300 km/hour during peak 
traffic hours and 430 km/hour outside 
peak times. 
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Autorki podczas sesji posterowej / The authors 
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W tradycję Wydziału Informaty-
ki i Komunikacji wpisały się or-
ganizowane przez dziekana prof. 
Jerzego Gołuchowskiego „Spo-
tkania z Mistrzami”. Na jedenaste 
z nich zaproszono Konrada Piaseckiego – dzien-
nikarza, wtedy RMF FM, a obecnie Radia Zet 
oraz TVN24, który w 2015 roku został wyróżnio-
ny przez miesięcznik „Press” tytułem Dziennika-
rza Roku.

W czasie spotkania, które odbyło się 4 kwietnia br. w auli 
CNTI, Konrad Piasecki opowiedział o początkach swojej karie-
ry. Z wykształcenia jest historykiem, lecz marzył o dziennikar-
stwie radiowym. Dopiął swego i obecnie prowadzi codzien-
nie „Kontrwywiad RMF FM”, jest gospodarzem „Piaskiem po 
oczach” w TVN24.
Cennym elementem spotkania były porady z zakresu prowa-
dzenia wywiadu, jakich nasz gość udzielił słuchaczom. Zalecał, 
aby rozmowa była prowadzona w stosunkach partnersko-przy-
jacielskich. Dziennikarz powinien trzymać nerwy na wodzy, 
nie podnosić głosu, gdy nie zgadza się ze zdaniem swojego 
rozmówcy. Pewna opozycja jest mile widziana, ale atakowa-
nie oponenta już nie. Konrad Piasecki poradził również, żeby 
nie trzymać się ściśle scenariusza rozmowy, ponieważ czasem 
zaproszony gość podsunie temat, który może okazać się dużo 
ciekawszy niż ten zaplanowany przez prowadzącego.
„Spotkanie z Mistrzem” zakończyła seria pytań. Piasecki przy-
znał, że jest wciąż kilka osób, z którymi chciałby porozmawiać, 
m.in. papież. Jednocześnie podkreślił, iż może to być trudne 
zadanie. 
Czas spotkania upłynął szybko. Zbyt szybko. Uczestnicy wyszli 
więc z lekkim niedosytem, ale również z wiedzą praktyczną, 
którą z pewnością wykorzystają w życiu zawodowym.

A good interview 
is like a good      
conversation       

Dorota Cieślar

‘Meetings with Masters’, organi-
zed by Prof. Jerzy Gołuchowski, 
the Dean of the Faculty of In-
formatics and Communication, 
have already become a Faculty 

tradition. The guest at the eleventh meeting in 
this series was Konrad Piasecki – at that time  
a reporter of RMF FM, currently working for Ra-
dio Zet and TVN24 – chosen the Journalist of the 
Year by the Press monthly in 2015. 

At the meeting held on 4 April in the auditorium of CNTI (Ad-
vanced Information Technology Center), Konrad Piasecki talked 
about the beginnings of his career. A historian by education, he 
used to dream about becoming a radio reporter. He managed to 
fulfill his dream and currently hosts a daily radio program – „Kon-
trwywiad RMF FM” and a TV broadcast – „Piaskiem po oczach” 
in TVN24.
A valuable lesson from the meeting was the advice our guest 
offered to the audience on how to conduct interviews. He rec-
ommends that an interview should be like a friendly conversa-
tion between equals. A reporter should be able to keep calm and 
never raise their voice even if they disagree with an interlocu-
tor. Some resistance is permissible but a hostile attack is out of 
question. Konrad Piasecki also thinks that it is not necessary to 
stick to an interview scenario all the time as our interlocutor may 
happen to raise a topic which is likely to be much more engaging 
than the one planned by the interviewer beforehand.
The ‘Meeting with a Master’ ended with a question and answer 
session. Piasecki confessed that there were still some people he 
would love to talk to, such as the Pope, for example. However, 
that might be a very difficult thing to arrange, as he added. 
The meeting went very quickly – too quickly, as it seemed. The 
participants felt they had many more questions to ask, but they 
also confirmed that the practical knowledge gained at the meet-
ing could certainly prove useful in their own professional lives.

K. Piasecki, fot. / photo H. Janik
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Od kilku lat Studencka Organizacja 
Public Relations Progress organizuje 
konferencję o tematyce dzienni-
karsko-PR-owsko-marketingowej. 
W tym roku odbyła się ona pod ha-
słem „Be a #TrendHunter – o tren-
dach w promocji słów kilka”.

W pierwszym dniu uczestnicy konferencji dowiedzieli się o zawo-
dach przyszłości i o tym, jak wypromować się za pomocą Google’a.  
Marcin Wysocki, który reprezentował agencję IMAGO, podzie-
lił się informacjami dotyczącymi pożądanych cech osobowości 
kandydatów do pracy w agencji. W drugim panelu dyskusyjnym 
studenci wraz z wykładowcami uczyli się, jak promować siebie 
w Internecie. Okazało się, że sama wyszukiwarka Google daje 
nam, użytkownikom, darmowe narzędzie do obserwacji ruchu 
na stronie, jakim jest Google Analytics.
Na drugi dzień PRogress przygotował bardziej swobodne tema-
ty. Uczestnicy wzięli udział w panelu o trendach, które zmieniły 
branżę IT, a także w grach improwizacyjnych. Po Prostu IMPRO 
pokazało kilka zabaw, które pozwalają przełamać własny strach 
przed wystąpieniami, ale również zmuszają do kreatywnego 
myślenia. Konferencję zakończył panel dyskusyjny, który doty-
czył emotikonów. To bardzo ważny aspekt komunikacji marke-
tingowej, ponieważ coraz częściej można spotkać się z reklama-
mi, w których obrazki zastępują wypowiedzi.
W czasie konferencji uczestnicy mieli szansę poznać wielu prak-
tyków z branży PR i marketingu. Dowiedzieli się również, że na 
Śląsku powstała organizacja non-profit, która zrzesza ludzi kre-
atywnych – GRUBA. Panele dyskusyjne pokazały także, że w re-
gionie jest potencjał i możliwość znalezienia pracy w zawodzie.

Dorota Cieślar

For a number of years now Public Rela-
tions Progress, a student organization, 
has held a series of conferences focusing 
on journalism, PR and marketing. The 
title of this year’s conference was ‘Be 
a #TrendHunter – a few words about 
trends in promotion’.

On day one, conference participants had a chance to find out 
about the jobs of the future and the use of Google for self-pro-
motion. Marcin Wysocki, who represented IMAGO, shared some 
views on the desirable personal qualities which should be dem-
onstrated by candidates who would like to work for the agency. 
During the second discussion panel, students and lecturers were 
learning how to promote themselves on the Internet. It turned 
out that the Google search engine itself provides users with 
a free-of-charge tool to monitor traffic on a website, i.e. Google 
Analytics.
On day two, PRogress presented a number of more lighthearted 
topics. In addition to a panel on the trends which have changed 
the IT industry, participants could enjoy some improvised games. 
Po Prostu IMPRO showed a few games which might help us to 
overcome a fear of public speaking but also encourage creative 
thinking. The conference ended with a discussion panel on emoti-
cons. This is a very important aspect of marketing communication 
as advertisements in which images replace words are increasingly 
popular.
The conference was an opportunity to meet many PR and mar-
keting practitioners. Participants also found out about GRUBA 
– a non-profit organisation for creative people, which had been 
established in Silesia. The discussion panels have also proven 
that the region has a potential and there are opportunities to find 
employment in one’s profession. 

Uczestnicy panelu dyskusyjnego / Panelists, fot. / photo K. Dybał

Przedstawicielki GRUBEJ i reprezentanci Po Prostu IMPRO / Representatives of GRUBA and Po Prostu IMPRO, 

fot. / photo K. Dybał



W dniu 8 marca 2016 roku 
miało miejsce niecodzienne 

wydarzenie: w sali Rady Wy-
działu Nauk Społecznych Uni-
wersytetu Śląskiego uczczono 
rocznicę urodzin czcigodnych 

profesorów: wybitnej etyk prof. 
Haliny Promieńskiej oraz zna-

nego historyka filozofii, znawcy 
dziejów filozofii w Polsce prof. 

Czesława Głombika. 

80. rocznica urodzin 
prof. Czesława  
Głombika
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fesora z naszą uczelnią – w latach 1966-
1974 był pełnoetatowym pracownikiem, 
w ostatnich dwóch latach tego okresu 
kierował Zakładem Filozofii i Socjologii; 
później do 2006 roku prowadził wykłady, 
seminaria i egzaminy na studiach dokto-
ranckich – relacja z tej miłej uroczystości 
pozostaje z Nim związana. Jakkolwiek 
spotkanie miało charakter głównie 
przyjacielski, byli przedstawiciele władz 
uniwersytetu: prorektor prof. Andrzej 
Kowalczyk wręczył w imieniu rektora list 
gratulacyjny Jubilatowi, podkreślając przy 
okazji powinowactwo akademickiego 
pochodzenia. Obydwaj są absolwentami 
Uniwersytetu Warszawskiego, oczywiście 
innych fakultetów. Dla uczczenia Jubilata 
przyszli tłumnie uczniowie i współpra-
cownicy; przybyli także przedstawiciele 
ośrodków akademickich, z którymi Pro-
fesor współpracował. Głos zabrali m.in.: 
prof. Jan Štěpán (Uniwersytet Palackého 
w Ołomuńcu), profesorowie Vladimir 
Leško i Eugen Andreański (Uniwersytet 
J.P. Šafárika w Koszycach), ks. prof. Sta-
nisław Janeczek (KUL), prof. Włodzimierz 
Tyburski oraz prof. Ryszard Wiśniewski 
(UMK w Toruniu), prof. Ryszard Palacz 
(b. prof. IFiS PAN w Warszawie), wspomi-
nając Profesora i składając Mu najlepsze 
życzenia.
Najistotniejsze jednak było wystąpienie 
Jubilata. Wspominał czas swoich studiów 
na Uniwersytecie Warszawskim w latach 
1953-1958. Trafił na doskonałych nauczy-
cieli, choć nie wszyscy z nich wtedy mogli 

nauczać. Mówił głównie o profesorach 
szkoły lwowsko-warszawskiej. Przez cały 
okres Jego studiów byli obecni: Tadeusz 
Kotarbiński, Jan Legowicz czy Nina Asso-
rodobraj, która po Październiku 1956 r. 
odnalazła swoje należne w strukturze ka-
tedralnej miejsce. Powrócili do nauczania 
objęci zakazem Władysław Tatarkiewicz, 
Maria i Stanisław Ossowscy; przeniósł 
się do Warszawy Kazimierz Ajdukiewicz. 
Byli mistrzami, przyciągającymi adeptów 
precyzją myślenia i niepowtarzalnością 
nauczania. Wszystkim im zawdzięcza 
wiele, ale przede wszystkim wprowadze-
nie w istotę badań naukowych. W tym 
względzie, jak wyznał, najbardziej silny 
i znaczący był wpływ Tadeusza Kotarbiń-
skiego. Nie sposób zapomnieć precyzji 
słowa tego uczonego, słynnego z nieco 
archaizującego stylu wypowiedzi. 
Nauka według Kotarbińskiego to pra-
ca myśli i praca nad myślą. Wszystko 
inne, włącznie z instrumentarium, jest 
tylko wzmocnieniem, uzupełnieniem. 
A praca myśli to autorskie dochodzenie 
do przedmiotu, specyfiki badawczej. 
Szukanie i znajdowanie w nim sensu. To 
temat otwarty, zależny jedynie od bada-
cza. W nauce nie ma tematów lepszych 
i gorszych, głównych i peryferyjnych; są 
peryferyjne sposoby uprawiania – gdy 
przedstawienie efektów jest ubogie, 
a temat nie pozwala się dalej rozwijać. 
Wreszcie należy zaprzestać reglamentacji 
metod. Niech każdy bada i uczy, jak umie 
najlepiej, byle dochodził do znaczących 
wyników. 
Bogatą twórczością własną Jubilat do-
wodził wierności temu przekazowi. Szlak 
jego w setki idących publikacji prowa-
dził przez kilka zakresów badawczych, 
wzajem powiązanych, gdzie zakończenie 
prac nad jednym tematem otwierało 
perspektywę badawczą dla następne-
go, przy trzymaniu zawsze wysokiego 
poziomu, dokumentacyjnej rzetelności, 
pełnego elegancji stylu i niezwyczajnej 
komunikatywności. Najnowszym dziełem 

w tym dorobku, zarazem niespodzianką 
dla zebranych, było pojawienie się kolej-
nej, długo tym razem powstającej fascy-
nującej monografii: „Eucken i milczenie 
czasu” („Śląsk”, Katowice 2015), w której 
autor, podążając śladem wypróbowanej 
już wcześniej metody („Husserl i Polacy”, 
Wydawnictwo Gnome, Katowice 1999; 
wydanie niemieckie „Husserl und die 
Polen”, Königshausen & Neumann, Würz-
burg 2011), przybliżył polskie odczytania 
filozofa noblisty, kiedyś ogromnie popu-
larnego, dziś kompletnie zapomnianego. 

Ad multos annos, Panie Profesorze!

Alojzy Czech 

Prof. H. Promieńska, prof. Cz. Głombik, 

prof. D. Kubok, fot. / photo J. Szymala



On March 8 2016, the Council Hall of the 
Faculty of Social Sciences at the University 
of Silesia witnessed a remarkable event – the 
birth anniversary celebrations of two vener-
able professors: Prof. Halina Promieńska, an 
eminent ethicist, and Prof. Czesław Głombik, 
a famous historian of philosophy and an ex-
pert on the history of philosophy in Poland.
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The account of this joyous event focuses 
on Prof. Głombik due to his long-term 
relationship with our university. In the 
years 1966-1974, he was a full-time 
member of the University’s academic 
staff, heading the Department of Philoso-
phy and Sociology in the last two years. 
Then, until 2006, he ran lectures, semi-
nars and examinations at the Doctoral 
Studies. Although it was primarily  
a meeting of friends, representatives 
of the University authorities were also 
present: Vice-Rector, Prof. Andrzej Kow-
alczyk, acting on behalf of the Rector, 
handed Prof. Głombik a letter of con-
gratulations and took the opportunity 
to emphasize that they shared academic 
roots – both professors graduated from 
the University of Warsaw faculties.  
A great number of Professor’s pupils and 
colleagues gathered to celebrate his birth 
anniversary; there were also representa-
tives of other academic centres that he 
cooperated with. The reminiscences were 
presented and the best wishes offered 
by, i.a.: Prof. Jan Štěpán (Palacký Uni-
versity in Olomouc), Professors Vladimir 
Leško and Eugen Andreański (Pavol 
Jozef Šafárik University in Košice), Prof. 
Stanisław Janeczek (KUL, the John Paul 
II Catholic University of Lublin), Prof. 
Włodzimierz Tyburski and Prof. Ryszard 
Wiśniewski (UMK, Nicolaus Copernicus 
University in Toruń), Prof. Ryszard Pal-
acz (former professor in the Institute of 
Philosophy and Sociology at the Polish 
Academy of Sciences PAN in Warsaw). 

The highlight of the celebration was Prof. 
Głombik’s speech, in which he reminisced 
about his studies at the University of 
Warsaw in the years 1953-1958. He was 
fortunate to meet excellent teachers, not 
all of whom were allowed to teach at 
that time. He referred mainly to the pro-
fessors of the Lvov-Warsaw School. Ta-
deusz Kotarbiński, Jan Legowicz and Nina 
Assorodobraj, who was given the rightful 
place in the university structure after the 
events of October 1956, were present 
throughout all his studies. Władysław 
Tatarkiewicz, Maria and Stanisław Os-
sowski re-entered academic life after 
their ban on teaching was lifted; Kazimi-
erz Ajdukiewicz moved to Warsaw. They 
were masters, attracting disciples with 
the precision of thinking and the unique-
ness of teaching. Prof. Głombik owes 
them a lot, primarily being introduced 
to the essence of scientific research. 
In this respect, he confessed, Tadeusz 
Kotarbiński had exerted the strongest 
and most significant influence on him.  
It is impossible to forget the precision  
of his words and a slightly archaic mode 
of expression that he was famous for.
According to Kotarbiński, scholarly work 
is the work of thought and the work 
on thought. Everything else, including 
research instruments, only supports 
and supplements it. And the work of 
thought is an original investigation of 
the subject matter, its research unique-
ness. It is searching for and finding sense 
in it. It is an open area, solely dependent 

on the researcher. In scholarly work there 
are no better or worse, major or minor 
problems. There are worse ways of do-
ing scholarly work – when the results are 
based on poor research and the subject 
matter doesn’t allow for further devel-
opment. Finally, it is necessary to stop 
rationing research methods. Everybody 
should be allowed to conduct research 
and teach the best way they can as long 
as they achieve significant results.
Prof. Głombik’s abundant and extensive 
literary output proves that he has been 
faithful to this stance. His publications, 
which can be counted in hundreds, lay 
out a trail through a few research areas 
related to one another – the completion 
of work on one issue opened up research 
opportunities for another. The publica-
tions are all of high quality, reliably docu-
mented, written in an elegant style and 
outstandingly communicative. The latest 
position in Professor’s output, which 
came as a surprise to the attendees, 
was yet another fascinating monograph 
Eucken i milczenie czasu (“Śląsk”, Katowice 
2015). In the book, which took a long 
time to write, the author adopted the 
method tried and tested in his previous 
works (Husserl i Polacy, Wydawnictwo 
Gnome, Katowice 1999; German edition 
Husserl und die Polen, Königshausen & 
Neumann, Würzburg 2011) and present-
ed Polish interpretations of this Nobel-
prize-winner philosopher, who used to 
be immensely popular but is completely 
forgotten nowadays.

Ad multos Annos, Professor! 

80th birth 
anniversary 
of Professor 

Czesław Głombik

Prof. Cz. Głombik, 

fot. / photo J. Szymala



sukcesów. Jak zgodnie twierdzą, są 
dumni z chóru i jego osiągnięć: 
W planach mamy kolejne koncerty, 
konkursy i projekty. O nich mamy 
nadzieję informować na łamach 
„Forum”. Jednak teraz – w dniach 
jubileuszu – chcemy wyrazić naszą 
wdzięczność. Serdecznie dziękujemy 
władzom Uniwersytetu Ekonomicz-
nego za tworzenie warunków i możli-
wości rozwijania pasji śpiewu chóral-
nego. Dziękujemy prorektorowi prof. 
Sławomirowi Smyczkowi za opiekę 
nad chórem, Radzie Chóru – prof. 
Wojciechowi Dyduchowi i pani Ur-
szuli Klemczak-Maciąg – za wsparcie 
i pomoc w działaniach. Dziękujemy 
pracownikom wszystkich jednostek 
Uniwersytetu Ekonomicznego za 
współpracę i życzliwość.

Koncert składał się z dwóch części 
– utworów sakralnych oraz rozryw-
kowych. Przybyli zaproszeni goście: 
dyrygenci i wychowankowie chóru, 
pracownicy, studenci i absolwen-
ci Uniwersytetu Ekonomicznego, 
przedstawiciele urzędów, szkół 
i instytucji, słuchacze Uniwersytetu 
Ekonomicznego Trzeciego Wieku, 
członkowie zaprzyjaźnionych chó-
rów, sympatycy i przyjaciele. 

Przygotowania do jubileuszu trwały 
wiele miesięcy. Warto było praco-
wać, gdyż koncert został nagrodzo-
ny gromkimi brawami i owacjami 
przez ponad 400 przybyłych osób. 
Chórzyści otrzymali wiele gratula-
cji i życzeń dalszego rozwoju oraz 

Chór Uniwersytetu  
Ekonomicznego  
w Katowicach  
śpiewa już 10 lat
13 maja br. chór świętował swoje  
dziesięciolecie. Z tej okazji odbył się 
uroczysty koncert w katowickim Pała-
cu Młodzieży. Koncertowi towarzyszy-
ła wystawa na temat historii chóru.  
Wydarzenie objęte zostało mecenatem 
Miasta Katowice. 

Inicjatorką utworzenia 

i organizatorką chóru była Teresa 

Chmiel, której pomysł wsparł ówczesny 

rektor prof. Florian Kuźnik.

Pierwszym dyrygentem był 

Bartłomiej Kułach. 

Pierwsze przesłuchania 

kandydatów odbyły się  

13 i 15 marca 2006 r.

Pierwsza próba chóru miała  

miejsce 3 kwietnia 2006

Chór w liczbach: 

5 dyrygentów: 

 Bartłomiej Kułach 2006-2007

 Edyta Gryboś-Zabrzeńska 2007-2009

 Iwona Mida 2009-2010 

 Dominika Kawiorska 2010-2013 

 Michał Brożek 2013-nadal

3 dyrygentów współpracu-

jących z chórem: 

 Natalia Łukaszewicz 2007-2010 

  Agnieszka Zawierucha (emisja głosu) 

2013-nadal

 Szymon Cichoń 2015-nadal

2 kierowników chóru: 

 Marta Goraj-Kasprzyk 2007-2010 

 Teresa Chmiel 2010-nadal

44 członków 

586 prób chóru 

144 utwory 

251 koncertów 

2 płyty, 1 płyta demo  

 20 konkursów w 24 kategoriach 

konkursowych

28 nagród konkursowych 

udział w 14 projektach muzycznych 

8 wyjazdów za granicę 

31 warsztatów muzycznych

The Choir of the University 
of Economics in Katowice 
has been singing for ten years

Teresa Chmiel

Fot. / photo N. Jonszta



Prestiguous 
proMYK 2016 award 

for the University 
of Economics 
in KatowiceWe are planning to give more con-

certs and take part in more competi-
tions and projects. We hope to be 
able to announce the events in the 
“Forum” bulletin. Today, however, on 
the day of our anniversary, we wish 
to express our gratitude. Our sincere 
thanks go to the authorities of the 
University of Economics in Katowice 
who created favorable conditions and 
opportunities for the development 
of our passion for choral singing. We 
would like to thank Prof. Sławomir 
Smyczek, Vice-Rector, for his care 
and supervision. We also wish to 
thank the Choir Council – Prof. 
Wojciech Dyduch and Ms Urszula 
Klemczak-Maciąg for their support 
and assistance. Finally, our thanks go 
to all our colleagues at the University 
of Economics in Katowice for their 
cooperation and kindness.

The concert was in two parts – sacred 
and pop music. Invited guests com-
prised the choir conductors and alum-
ni, employees, students and gradu-
ates of the University of Economics 
in Katowice, representatives of public 
administration offices, schools and 
institutions, the Third Age University 
students, members of partner choirs, 
supporters and friends. 

Preparations for the anniversary 
celebrations took many months. They 
were worth the effort as the concert 
received thunderous applause and 
ovation from the over 400 people 
in the audience. The choir members 
also received congratulations and 
best wishes for continued develop-
ment and success. They all expressed 
great pride in the choir and its 
achievements. 

On 13 May the choir celebrated its 
tenth anniversary. A gala concert was 
held on this occasion at the Youth  
Palace in Katowice, accompanied by 
the exhibition of the choir’s history.  
Patronage of the event was taken by 
the authorities of the city of Katowice. 

The choir was founded at the 

initiative of Teresa Chmiel, supported 

by the then Rector of the University of 

Economics in Katowice, Prof. Florian 

Kuźnik.

The choir’s first conductor was 

Bartłomiej Kułach.

The first auditions for the choir 

were held on 13 and 15 march 2006. 

The first rehearsal took place 

on 3 April 2006.

The Choir in numbers 
5 conductors: 

 Bartłomiej Kułach 2006-2007

 Edyta Gryboś-Zabrzeńska 2007-2009

 Iwona Mida 2009-2010 

 Dominika Kawiorska 2010-2013 

 Michał Brożek – since 2013

3 collaborating conductors: 

 Natalia Łukaszewicz 2007-2010 

  Agnieszka Zawierucha (voice emission) 

– since 2013

 Szymon Cichoń 2015 – since 2015

2 Choir managers: 

 Marta Goraj-Kasprzyk 2007-2010 

 Teresa Chmiel – since 2010

44 members 

586 rehearsals 

144 music pieces 

251 concerts 

2 records, 1 demo record  

 20 competitions in 24 categories

28 prizes 

participation in 14 music projects 

8 foreign tours 

31 music workshops

Fot. / photo N. Jonszta
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Prestiżowa nagroda  
proMYK 2016  

dla Uniwersytetu  
Ekonomicznego  

w Katowicach

Prestiguous 
proMYK 2016 award 

for the University 
of Economics 
in Katowice

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
zdobył pierwszą nagrodę oraz otrzymał 
wyróżnienie w VI edycji konkursu „pro-
MYK-i”, organizowanego przez Stowa-
rzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich 
„PRom”. Nagrody wręczono podczas 
uroczystej gali w ramach XXVII Konfe-
rencji Stowarzyszenia, która odbyła się 
w dniach 19-22 czerwca 2016 roku  
w Józefowie pod Warszawą.

Pierwszą nagrodę i statuetkę 
– lampę „proMYK 2016” zdo-
był projekt pn. „Nowe media 
jako narzędzia wspierające 
komunikację i internacjonali-
zację” w kategorii: „Działania 
promocyjne i komunikacyjne 
prowadzone w obszarze 
nowych mediów” – nagroda 
im. Andrzeja Sołtysiaka. Zwy-
cięski projekt to platforma 
„Ambasadorzy Zagraniczni”, 
która opiera się na współ-
pracy z absolwentami naszej 
uczelni z zagranicy. Platforma 
wdrożona została w styczniu 
br. Dostępna jest z poziomu 
przeglądarki (WWW) oraz 
aplikacji mobilnej „Alumni 
UEKatowice” na systemy: 
Android, iOS, Windows Phone. 
Wykorzystuje interaktywną 
mapę Google. Platforma zo-

stała technicznie wykonana 
przez naszych studentów Wy-
działu Informatyki i Komuni-
kacji: Mateusza Gajowskiego, 
Kacpra Głowińskiego i Benia-
mina Gorzelę. Zwycięski pro-
jekt jest efektem prac zespołu 
koordynowanego przez Edytę 
Lachowicz-Santos.

Nagrodami dla uczelni, poza 
statuetką i dyplomami, 
były kampanie reklamowe: 
w wybranym serwisie Brain-
ly /zadane.pl/ (6000 zł), na 
GoldenLine i GazetaPraca.pl 
(6000 zł) oraz w serwisach 
Centrum EFEKTY (m.in. studia.
net, kierunki.net) (6000 zł). 

W konkursie wyróżniono 
także drugi projekt zgłoszony 
przez uniwersytet – „Nowe 
media w szkolnictwie wyż-
szym – wymiana poglądów 
i doświadczeń pomiędzy 
uczelniami z całego świata”. 
Wyróżniony projekt to mię-
dzynarodowa konferencja 
„New Media in Higher Edu-
cation – opportunities and 
threats”, którą zorganizowano 
w czerwcu 2015 roku na Uni-
wersytecie Ekonomicznym 
w Katowicach. W konferencji 
wzięło udział ponad 100 
pracowników naukowych 
i administracyjnych z uczelni 

The University of Economics in Katowice won 
the first award and the recognition award in 
the 6th edition of the proMYK contest organ-
ized by the Association for PR and Promotion 
of Polish Universities “PRom”. The awards 
were presented at the gala ceremony of the 
Association’s XXVII Conference, which took 
place on 19-22 June, 2016 in Józefów near 
Warsaw.

The first award and the statu-
ette – the “proMYK 2016” 
lamp – were granted to the 
project “New media as a tool 
supporting communication 
and internationalization” 
in the category “Promo-
tional and communication 
activities in new media”, 
where the winner is given 
Andrzej Sołtysiak award. The 
award-winning project is the 
International Alumni Ambas-
sadors’ Platform based on the 
cooperation with the Univer-
sity’s international alumni. 
The Platform, launched in 
January 2016, is available 
from a web browser and the 
“Alumni UEKatowice” mobile 
application in Android, iOS, 
Windows Phone systems. The 
application, which uses an 
interactive Google map, was 
built by our students of the 
Faculty of Informatics and 
Communication: Mateusz 
Gajowski, Kacper Głowiński 
and Beniamin Gorzela. The 
award crowns a collective 
effort of the team coordinated 
by Edyta Lachowicz-Santos.

The award granted to the 
University comprised not 
only the statuette and the 
diplomas but also advertis-
ing campaigns on a selected 
website of Brainly /zadane.
pl/ (worth 6,000 PLN), Gold-
enLine and GazetaPraca.pl 
(worth 6,000 PLN) as well as 
on the Centrum EFEKTY web-
sites (i.a. studia.net, kierunki.
net) (worth 6,000 PLN). 
Another project submitted 
by the University – “New 
media in higher education – 
the exchange of views and 
experiences between tertiary 
education institutions from 
all over the world” – won 
the recognition award. The 
project involved organizing 
the international conference 
“New Media in Higher Edu-
cation – opportunities and 
threats”, which was held at 
the University of Economics 
in Katowice in June 2015. The 
conference was attended 
by more than 100 academic 
and administrative staff from 
higher education institutions 
based in Poland and abroad, 

Marek Kiczka

Nagroda główna w konkursie – lampa 

proMYK, przyznawana przez Stowa- 

rzyszenie PR i Promocji Uczelni Pol-

skich „PRom” / Main prize in the 

contest – proMYK lamp, awarded by 

the Association for PR and Promotion 

of Polish Universities “PRom”
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polskich i zagranicznych, m.in. 
z takich krajów jak: Węgry, 
Hiszpania, Tajlandia, Rumunia, 
Kuwejt, Norwegia, Liechten-
stein, Niemcy czy Francja. Po 
konferencji wydano publikację 
naukową „New Media in Hi-
gher Education Market” pod 
red. S. Smyczka i J. Matysie-
wicz. Profesor Smyczek był 
koordynatorem zespołu projek-
towego. 

Nagrodami – tym razem o war-
tości po 3000 zł – były kam-
panie reklamowe w wymienio-
nych powyżej serwisach. Łącz-
nie uczelnia uzyskała 27 000 
zł na działania komunikacyjne 
i promocyjne.

Oba zwycięskie działania są 
efektami projektu InterUni – 
„Wsparcie internacjonalizacji. 
Wzmacnianie relacji między 
Uczelnią, kandydatami, stu-
dentami, absolwentami i pra-
cownikami przy wykorzystaniu 
nowych mediów”, koordy-
nowanego przez Magdalenę 
Skowron. Projekt korzystał 
z dofinansowania pochodzą-
cego z Islandii, Liechtensteinu 
i Norwegii w ramach funduszy 
EOG i funduszy norweskich. 

Nagroda Stowarzyszenia 
„PRom” przyznawana jest 
corocznie za ponadprzeciętne 
osiągnięcia w obszarze komu-
nikacji i PR, praktyki i działań 
promocyjnych oraz marke-
tingu w sektorze polskiego 
szkolnictwa wyższego. Na-
groda „proMYK” ma zachęcać 
do sięgania w swojej pracy 
po rozwiązania oryginalne, 
wartościowe koncepcyjnie 
i przynoszące uczelni określo-
ne korzyści.

Stowarzyszenie PR i Promocji 
Uczelni Polskich „PRom” jest 
dobrowolnie współpracującą 
siecią osób zaangażowanych 
zawodowo w tworzenie 
właściwego wizerunku oraz 
informowanie o działalności 
edukacyjnej i naukowej uczel-
ni polskich.

is funded by Iceland, Liechten-
stein and Norway under the 
EEA and Norway Grants.
 
The “PRom” Association award 
is bestowed annually for the 
outstanding achievements 
in PR and communications, 
promotional practices and 
activities, and marketing in 
the Polish tertiary education 
sector. The aim of the “pro-
MYK” award is to encourage 
the implementation of novel 
solutions and development of 
sophisticated concepts benefi-
cial to the university. 

The Association for PR and 
Promotion of Polish Universi-
ties “PRom” is a network of 
voluntarily cooperating profes-
sionals involved in the creation 
of an appropriate image of 
Polish universities and provid-
ing information about their 
educational and academic 
activities.

Więcej o projekcie, w ramach którego powstały nagrodzone działania, przeczytaj na stronie: 
/ More information about the project comprising the awarded activities can be found on:
www.interuni.ue.katowice.pl
Więcej o Stowarzyszeniu „PRom” i nagrodach – proMYK-ach / More information about the “PRom” 
Association and the “proMYK” award is available at: 
www.prom.edu.pl

including Hungary, Spain, 
Thailand, Romania, Kuwait, 
Norway, Liechtenstein, Ger-
many and France. It was 
followed up with a scientific 
publication “New Media in 
Higher Education Market”, 
edited by S. Smyczek and  
J. Matysiewicz. Prof. Smy-
czek was a coordinator of the 
project team.
The award was comprised of 
advertising campaigns – each 
worth 3,000 PLN – on the 
websites mentioned above. 
Overall, the university was 
given 27,000 PLN for com-
munication and promotional 
activities.
Both projects were carried 
out within the InterUni project 
“Boosting internationaliza-
tion. Strengthening relations 
between the University, can-
didates, students, alumni and 
employees with the use of 
new media” coordinated by 
Magdalena Skowron, which 

Srebrna moneta Centrum 
Pieniądza NBP i banknot 
upamiętniający 1050.  
rocznicę Chrztu Polski  
dla uniwersytetu

21 kwietnia br. członek Rady Polityki Pieniężnej prof. Eugeniusz Gatnar prze-
kazał Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach srebrną monetę Centrum 
Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka oraz banknot upamiętniający 1050. 
rocznicę Chrztu Polski. Zarówno monetę, jak i banknot władze uczelni przeka-
zały na rzecz tworzonego Ośrodka Historii Uniwersytetu Ekonomicznego  
i Zawodzia w Katowicach.

Marek Kiczka
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W imieniu uniwersytetu srebrną monetę 
Centrum Pieniądza NBP z rąk prof. Gatna-
ra odebrał rektor w kadencji 2012-2016 
prof. Leszek Żabiński, a banknot 1050. 
rocznicy Chrztu Polski obecny rektor, 
wtedy I zastępca rektora, prof. Robert 
Tomanek.

„To dla naszej uczelni ogromne wyróż-
nienie. Cieszymy się z wizyty członka 
Rady Polityki Pieniężnej i naszego pra-
cownika, kierującego Katedrą Analiz Go-
spodarczych i Finansowych na Wydziale 
Finansów i Ubezpieczeń, tym bardziej, że 
możemy się spotkać osobiście w dzień po 
oficjalnym otwarciu Centrum Pieniądza 
NBP” – zaznaczył podczas przekazania 
prof. Żabiński. Pogratulował także prof. 
Gatnarowi uhonorowania przez prezyden-
ta RP Krzyżem Wolności i Solidarności. 

Prof. Gatnar, wręczając monetę oraz 
banknot, mówił, iż „zarówno Centrum 
Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzyp-
ka, jak i Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach pełnią funkcję edukacyjną, 
kształcą w zakresie ekonomii, finansów, 
tłumaczą procesy gospodarcze”.

Otrzymując kolekcjonerski banknot wy-
dany z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski 
prof. Robert Tomanek podziękował, na-
wiązując – jako prorektor ds. organizacji, 
finansów i rozwoju – do jego symbolicz-
nego wymiaru finansowego. Banknot po 
raz pierwszy w historii przedstawia wize-
runek dwóch osób jednocześnie – są to 
Mieszko I i Dobrawa. Drugi raz natomiast 

pojawia się wizerunek kobiety – pierwszą 
kobietą na banknocie była Maria Skło-
dowska-Curie. Na odwrocie przedsta-
wiono wizerunek katedry gnieźnieńskiej. 
Projektantem banknotu jest Krystian 
Michalczuk, a autorami rytów Krystian 
Michalczuk i Przemysław Krajewski.

Z kolei na monecie znajdują się głównie 
elementy o charakterze symbolicznym. 
Rewers stanowi „drzewo wiedzy” – cha-
rakterystyczny punkt ekspozycji Centrum 
Pieniądza NBP oraz okrążająca tarcza 
zegara historii z umieszczoną w tle wstę-
gą gablot. Awers wskazuje pojęcia klu-
czowe dla opowieści o świecie pieniądza. 
Zapisane na monecie słowa – bezpie-
czeństwo, przyszłość, stabilność, war-
tość, historia, państwo, kultura, wiedza, 
pieniądz, rozwój, rynek i bank – wpisane 

w kręgi, obecne są również w ikonach 
nawigacji w aplikacjach multimedialnych 
Centrum. Wizerunek monety zaprojekto-
wała Dobrochna Surajewska, znana m.in. 
jako autorka „Europy bez barier”, która 
zdobyła 1. miejsce na międzynarodowym 
konkursie Coin of the Year 2013 (COTY) 
i tytuł najbardziej inspirującej monety. 
Srebrną monetę o nominale 10 zł  
wyemitowano 18 kwietnia 2016 roku. 
Dla kolekcjonerów przygotowano do 40 
tys. sztuk – dostępnych w sklepie inter-
netowym Kolekcjoner oraz w oddziałach 
okręgowych NBP.

O idei Centrum Pieniądza NBP prof. Gat-
nar opowiada w wywiadzie publikowa-
nym na kolejnych stronach.

Przekazanie monety i banknotu władzom UE Katowice; 

na zdjęciu od lewej: prof. R. Tomanek, prof. E. Gatnar, 

prof. L. Żabiński / Presenting the coin and the bankno-

te to the authorities of the University of Economics in 

Katowice; from left: Prof. R. Tomanek, Prof. E. Gatnar, 

Prof. L. Żabiński, fot. / photo UE Katowice

 Banknot 1050. rocznicy Chrztu Polski – strona 

przednia i wizerunek katedry gnieźnieńskiej  

na odwrocie / Banknote commemorating the 1050th 

anniversary of the Baptism of Poland – the front,  

the back – Gniezno Cathedral
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The University was represented by Prof. 
Leszek Żabiński, Rector of the 2012-2016 
term, who the NBP Money Centre silver 
coin was handed to, and Prof. Robert 
Tomanek, the acting Rector and the then 
Vice-Rector, who received the banknote 
commemorating the 1050th anniversary 
of the Baptism of Poland.

“It is a great honour for our university. 
We are happy to have with us a member 
of the Monetary Policy Council and, at 
the same time, a member of our aca-
demic staff, who heads the Department 
of Business and Financial Analysis at the 
Faculty of Finance and Insurance. The 
fact that we are meeting in person just 
one day after the official opening of the 
NBP Money Centre makes our joy even 
greater” – said Prof. Żabiński during the 
ceremony. He also congratulated Prof. 
Gatnar on being awarded the Cross of 
Freedom and Solidarity by the President 
of Poland.
Presenting the coin and the banknote, 
Prof. Gatnar said that “both the NBP 
Money Centre in memory of Sławomir 
S. Skrzypek and the University of Eco-

nomics in Katowice fulfil an educational 
purpose – they provide education in 
economics and finance and explain eco-
nomic processes”.

Prof. Robert Tomanek thanked for the 
collector banknote commemorating the 
1050th anniversary of the Baptism of 
Poland and, as the Vice-Rector for Or-
ganizational Affairs, Finance and Devel-
opment, referred to its symbolic financial 
dimension. It is the first banknote in 
history comprising the images of two 
persons – King Mieszko I and Dobrawa. 
And it is the second time that a woman’s 
portrait has appeared – the first woman 
featured on a banknote was Maria 
Skłodowska-Curie. On the back there is 
an image of Gniezno Cathedral. The ban-
knote was designed by Krystian Michal-
czuk, while the engraving was done by 
Krystian Michalczuk and Przemysław 
Krajewski.

As far as the coin is concerned, most 
of its elements are carriers of symbolic 
content. The reverse features the “tree of 
knowledge”, a characteristic point of the 

NBP Money Centre exhibition, encircled 
by the clock of history face and a band 
of showcases in the background. The 
obverse points to the key concepts in the 
narration about the world of money. The 
words on the coin, inscribed in the radi-
antly spreading rings – security, future, 
stability, value, history, state, culture, 
knowledge, money, development, market 
and bank – are also used in the naviga-
tion icons of the Centre’s multimedia ap-
plications. The coin image was designed 
by Dobrochna Surajewska, who gained 
fame as an author of, among others, the 
coin “Europe without barriers”, which 
won the first award in the international 
competition Coin of the Year 2013 (COTY) 
and the title of the most inspiring coin. 
The silver coin, which has a face value of 
100 PLN, was issued on 18 April 2016 in 
40,000 pieces and is available to collec-
tors in Kolekcjoner online shop, and at 
the NBP regional branches.

The NBP Money Center  
silver coin and a banknote 
commemorating the 1050th 
anniversary of the Baptism 
of Poland for the University

On April 21, a member of the Monetary Policy 
Council, Prof. Eugeniusz Gatnar, presented the 
University of Economics in Katowice with a sil-
ver coin dedicated to the NBP Money Centre in 

memory of Sławomir S. Skrzypek and a banknote commemorating the 1050th anni-
versary of the Baptism of Poland. The university authorities offered the coin and the 
banknote to the Centre for the History of the University of Economics and Zawodzie 
in Katowice, which is under creation.

The idea of the NBP Money Center is 
presented in the interview with Prof. 
Gatnar published on the next pages.

Prof. E. Gatnar udziela wywiadu mediom / Prof. E. Gatnar at the 

interview with media, fot. / photo UE Katowice
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tej ekspozycji. Udało się to 
zrobić zgodnie z harmono-
gramem i przyznanym przez 
Zarząd budżetem. Całość 
zajęła niecałe 3 lata. Budowę 
ukończyliśmy w styczniu 2016 
roku. Następnie Centrum było 
wyposażane w eksponaty, 
przeprowadzane były różnego 
rodzaju testy. Do testowania 
urządzeń zlokalizowanych 
w Centrum zaprosiliśmy mło-
dzież. Takich urządzeń mul-
timedialnych jest tam ponad 
250: gry interaktywne, odtwa-
rzacze ścieżek dźwiękowych, 
ekrany LCD. Ekspozycja jest 
bardzo bogata w elektronikę. 
Centrum zostało oficjalnie 
otwarte 20 kwietnia br.

Czy do Centrum Pieniądza 
NBP może przyjść każdy, bez 
względu na wiek, i obejrzeć 
ekspozycję, dowiedzieć się 
czegoś o historii i obiegu 
pieniądza w gospodarce?

Na wstępie warto zauważyć, 
że Centrum Pieniądza NBP im. 
Sławomira S. Skrzypka jest 
dostępne dla wszystkich bez-
płatnie, a zatem jest to pewien 
wyjątek, gdyż zwykle muzea 
wprowadzają odpłatność za 
bilety. Są tam przygotowane 
poszczególne ścieżki eduka-
cyjne o różnych poziomach 
merytorycznych zwiedzania, 
uwzględniające wiek i poziom 
wiedzy gości. Odwiedzenie 
tego swoistego centrum edu-
kacji poleciłbym szczególnie 
młodym ludziom. Zwiedzanie 
odbywa się z pomocą prze-
wodników. Dostosowują oni 
narrację i ścieżkę przejścia 
przez 16 modułów, z których 
składa się Centrum, do kon-
kretnej grupy zwiedzających.

Czy można zwiedzać Cen-
trum Pieniądza NBP w innym 
języku? Co z zagranicznymi 
gośćmi?

Oczywiście. Wszystkie napisy, 
filmy dokumentalne, ścieżki 
dźwiękowe, multimedia są 
dwujęzyczne – polskie i an-
gielskie. Założenie było takie, 
by Centrum było dostępne dla 
wszystkich. Każdy znajdzie 
tam coś interesującego. Mamy 
ekspozycje opisujące np. sy-
tuację ekonomiczną w Polsce 
po wojnie czy w latach trans-
formacji, mamy też oczywiście 
moduły dotyczące pierwszej 
i drugiej wojny światowej 
i wielu innych okresów w dzie-
jach historii.

Czy eksponaty pochodzą 
z zasobów NBP, czy były 
też sprowadzane z innych 
miejscowości, z zagranicy, 
ze źródeł prywatnych?

Na ekspozycji znajduje się 
kilka tysięcy eksponatów. 
Szczególną rolę odgrywa 
moduł, który nazywa się „ga-
binet numizmatyka” – tam 
eksponujemy prawie 1000 
monet z kolekcji NBP, którą 
bank centralny budował przez 
ostatnie lata. Mamy znakomi-
tą kolekcję numizmatyczną, 
być może najlepszą w Polsce. 
Tutaj eksperci numizmaty-
ki są, można powiedzieć, 
podzieleni, gdyż kolekcja 
w Muzeum im. Emeryka Hut-
ten-Czapskiego w Krakowie 
jest również imponująca. 
W pewnym zakresie nasze 
eksponaty są jednak rzadsze, 
cenniejsze i bardziej związane 
z historią Polski. Posiadamy 

Marek Kiczka rozmawia  
z prof. Eugeniuszem Gatnarem. 
Interview with Prof. Eugeniusz  
Gatnar by Marek Kiczka

również takie pamiątki jak 
np. biurko, pióro czy okulary 
tak ważnej w historii polskich 
finansów i ekonomii postaci 
jak Władysław Grabski. Zwra-
caliśmy się także z prośbą 
o udostępnienie niektórych 
eksponatów do banków cen-
tralnych innych krajów. Oso-
biście pisałem do prezesów 
140 banków centralnych, żeby 
przysłali nam swoje banknoty. 
Na ekspozycji można znaleźć 
banknoty z wszystkich państw 
świata. Wykonywaliśmy też 
kopie niektórych eksponatów, 
szczególnie bardzo rzadkich 
starych map, starodruków. 
Eksponaty wypełniające jeden 
z modułów o nazwie „ulica 
bankowa”, takie jak dokumen-
ty finansowe, bankowe, zdję-
cia, karty pocztowe opisujące 
historię bankowości i rozkwit 
instytucji finansowych XIX 
i XX wieku, pozyskiwaliśmy 
także ze źródeł prywatnych, 
od kolekcjonerów.

Jak powstawało Centrum 
Pieniądza NBP im. Sławomira 
S. Skrzypka?

Pomysł pojawił się w 2008 
roku. Wtedy to ówczesny pre-
zes NBP Sławomir Skrzypek 
[katowiczanin, prezes NBP 
w latach 2007-2010, zginął 
tragicznie 10 kwietnia 2010 
roku w katastrofie samolotu 
pod Smoleńskiem, w drodze 
na obchody 70. rocznicy mor-
du w Katyniu – red.] pomyślał, 
że wzorem innych banków 
centralnych moglibyśmy 
w Polsce mieć takie centrum 
edukacyjne w zakresie ekono-
mii, finansów, tym bardziej że 
poziom wiedzy ekonomicznej 
Polaków jest stosunkowo ni-
ski. Z naszych badań wynika, 
że tylko 5% Polaków ocenia 
swoją wiedzę w tym zakresie 
jako dobrą lub bardzo dobrą. 
Widzieliśmy konsekwencje 
braku dostatecznej wiedzy 
przy okazji polisolokat, opcji 
walutowych czy kredytów 
frankowych. Problemy zwią-
zane z tymi instrumentami 
są właśnie wynikiem braku 
odpowiedniej wiedzy eko-
nomicznej. Stąd zrodził się 
pomysł utworzenia Centrum 
Pieniądza. Prace nad jego 
powstaniem rozpoczęły się 
w 2013 roku. Wtedy Zarząd 
NBP powołał komitet sterują-
cy, którego byłem przewod-
niczącym. Komitet miał za 
zadanie zrealizować budowę 

O powstaniu Centrum Pieniądza 
NBP im. Sławomira S. Skrzypka
About the creation of the NBP Money Center 

in memory of Sławomir S. Skrzypek

How was the NBP Money  
Centre in memory of Sła-
womir S. Skrzypek being 
created?

It all started in 2008, when 
the then president of the Na-
tional Bank of Poland (NBP), 
Sławomir Skrzypek [born in 
Katowice, the NBP president 
in the years 2007-2010, died 
on 10 April 2010 in the plane 
crash near the city of Smo-
lensk, on the way to the cer-
emony commemorating the 
70th anniversary of the Katyń 
massacre – ed.] came up with 

Pr
of. E

. G
atnar, fot. / photo Narodowy Bank Polski/ the N

ational Bank of Poland
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Nasz student             
zwycięzcą                 
Wielkiego Testu      
Wiedzy                     
Ekonomicznej            

22 lutego br. w ko-
lejnym Wielkim 
Teście Wiedzy 
Ekonomicznej 
zwyciężył student 
Uniwersytetu 
Ekonomicznego 
w Katowicach 
Marek Błachut, 
wygrywając tym 
samym 30 tys. zł. 
Test co roku or-
ganizowany jest 
przez Telewizję 
Polską we współ-
pracy z Narodo-
wym Bankiem 
Polskim.

an idea that the Polish central 
bank should follow the lead 
of other central banks and set 
up a centre that would pro-
vide economics and financial 
education. That seemed to be 
vital as Poles know relatively 
little about the economic 
issues. Our research shows 
that only 5 percent of Poles 
estimate their knowledge in 
this respect as good or very 
good. We could observe the 
negative consequences of 
insufficient knowledge in the 
case of the unit-linked life 
insurance products, currency 
options or the Swiss franc 
credits. A limited economic 
expertise is the underlying 
reason for the problems with 
these financial instruments. 
That’s how the idea of the 
Money Centre originated. The 
work on its creation started in 
2013, when the NBP Board es-
tablished a steering commit-
tee, which I headed. Its aim 
was to build this exhibition 
facility. We managed to keep 
to the schedule and budget 
allocated by the Board. It took 
us less than 3 years – the 
construction work was com-
pleted in January 2016. Next, 
the Centre was filled with 
exhibits and various tests 
were carried out. We invited 
some young people to test 
the Centre’s devices. There 
are more than 250 multimedia 
devices, including interactive 
games, soundtrack players, 
LCD screens. The exhibition is 
packed with electronics. The 
Centre was officially opened 
on April 20 this year.

Can anybody, regardless of 
their age, come to the NBP 
Money Centre to see the exhi-
bition and learn something 
about the history of money 
and its circulation in economy?

First of all, it is worth noting 
that the NBP Money Centre  
in memory of Sławomir  
S. Skrzypek can be visited free 
of charge – it is, therefore, 
an exception as most muse-
ums charge entrance fees. 

There are various educational 
paths prepared for visitors, 
which take into account their 
age and knowledge. I would 
particularly recommend this 
educational centre to young 
people. Visitors explore the 
collection assisted by guides, 
who adapt their narrative and 
the tour through the 16 mod-
ules which the centre com-
prises to the specific needs of 
each group.

Does the NBP Centre give gu-
ided tours in other languages? 
What about foreign visitors? 

Yes, of course. All the informa-
tion about the exhibits, docu-
mentaries, soundtracks, mul-
timedia are bilingual – Polish 
and English. Our aim was to 
make the centre available to 
everybody. Every visitor can 
find something of interest. 
The Centre stages exhibitions 
on the economic situation in 
Poland after World War II or 
in the transformation period; 
there are also modules cov-
ering the First and Second 
World Wars and many other 
historical periods. 

Do the exhibits come from 
the NBP resources or have 
they been acquired from other 
venues in Poland and abroad 
or private resources?

There are a few thousand 
items on display. The module 
called “Numismatist’s Study” 
plays a particularly significant 
role as it features almost 
1,000 coins from the NBP col-
lection, which has been built 
up in recent years. We boast  
a superb numismatic collec-
tion, probably the best in Po-
land. There is a difference of 
opinion between the numis-
matic experts in this respect 
because the collection housed 
in Emeryk Hutten-Czapski 
Museum in Krakow is also 
impressive. To some extent, 
our exhibits are rarer, more 
valuable and more related 
to the history of Poland. We 
had in our possession some 

memorabilia, e.g. the desk, 
the pen, the glasses which 
used to belong to Władysław 
Grabski, a prominent figure in 
the history of Polish finance 
and economics. We also ap-
proached the central banks of 
other countries with a request 
for some objects. I myself 
wrote to the presidents of 140 
central banks asking them to 
send us their banknotes. The 
exhibition comprises notes 
from all the countries of the 
world. We also made copies 
of some exhibits including 
extremely rare old maps and 
prints. The items displayed 
in the module called “Bank 
Street”, such as financial and 
banking documents, photo-
graphs, postcards – all pre-
senting the history of banking 
and the development of finan-
cial institutions in the XIX and 
XX centuries – were acquired 
from private sources, from 
collectors.

Marek Kiczka
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zwycięzcą                 
Wielkiego Testu      
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Ekonomicznej            

po wygranej, w rozmowie telefonicznej 
mówił Marek Błachut. Na pytanie, co 
zamierza zrobić z wygraną, z uśmiechem 
tłumaczy, że na pewno przeznaczy ją na 
dalszy rozwój osobisty, a część być może 
zainwestuje.

Wiedza i refleks
W Warszawie Wielki Test Wiedzy Eko-
nomicznej rozwiązywali znani artyści, 
sportowcy i dziennikarze. W Poznaniu 
udział w teście mógł wziąć każdy, kto 
ukończył 18. rok życia. Zmagania uczest-
ników rozpoczęły się o godz. 20.25. Test 
w warszawskim studiu prowadzili Paulina 
Chylewska i Maciej Orłoś, natomiast 

uczestników testu, którzy zgromadzili się 
w Poznaniu, dopingował Radek Brzózka – 
dziennikarz i prezenter TVP.
W teście, poza wiedzą z zakresu ekonomii 
czy finansów, liczyły się także refleks oraz 
pewność w udzielaniu odpowiedzi za 
pomocą terminala elektronicznego. Tak 
jak w poprzedniej edycji Wielkiego Testu 
Wiedzy Ekonomicznej w Katowicach, 
i tym razem o podium zadecydował czas. 
I to właśnie nasz student 3. roku studiów 
I stopnia kierunku Finanse i rachunko-
wość na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń 
okazał się najlepszy.
W Warszawie, spośród artystów, sportow-
ców i dziennikarzy, najlepszy po finałowej 
rundzie okazał się duet telewizyjnego 
serialu „Ranczo”, aktorzy Jacek Kawalec 
i Bogdan Kalus. Warszawscy zwycięzcy 
nagrodę w wysokości 30 tys. zł przekazali 
na rzecz Polskiego Towarzystwa Stward-
nienia Rozsianego.

Więcej informacji o Wielkim Teście Wiedzy Ekonomicznej: 
www.wtwe.tvp.pl

Program, transmitowany na żywo na 
antenie TVP1, odbył się równolegle 
w dwóch miejscach: w warszawskim 
studiu telewizyjnym oraz na Uniwersy-
tecie Ekonomicznym w Poznaniu. Trzecią 
grupą biorącą udział w zabawie byli 
internauci i telewidzowie. Warto dodać, 
że w poprzedniej edycji, która odbyła się 
na naszej uczelni, w Centrum Nowocze-
snych Technologii Informatycznych 16 lu-
tego 2015 roku, Marek Błachut także był 
na podium, zajmując wtedy 3. miejsce.

Jakie plany na wygraną?
„Test nie był bardzo trudny, choć było 
kilka podchwytliwych pytań” – dzień 

Fot. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu / photo University of Economics in Poznań
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Broadcast live on TVP1, the test was held 
simultaneously at two venues: the Polish 
Television studio in Warsaw and the 
Poznań University of Economics. The third 
group of participants comprised Internet 
users and TV viewers. It is worth noting 
that Marek Błachut also stood on the 
podium during the previous edition held 
at the Advanced Information Technology 
Centre of the University of Economics in 
Katowice on 16 February 2015, when he 
won second place. 

What are you going to  
do with the award?
“The test was not very difficult, although 
it had some tricky questions” – said Marek 
Błachut in a telephone interview the day 

after the competition. When asked what 
he intended to do with the award, he 
smilingly explained that he was going to 
spend the money on further personal de-
velopment and perhaps invest some of it. 

Knowledge and quick  
response time
In Warsaw, the list of participants in-
cluded famous artists, sportsmen and 
journalists. Anybody who was 18 years of 
age or older could enter the competition 
in Poznań. The test commenced at 8.25 
pm. Maciej Orłoś and Paulina Chylewska 
hosted the competition in the TVP stu-
dio in Warsaw, whereas the test held in 
Poznań was moderated by Radek Brzózka, 
journalist and TV presenter. 

Apart from the knowledge of economics 
and finance, quick response time and the 
skilful use of electronic terminal to sub-
mit the answers were important success 
factors. Like in the previous edition of the 
test held in Katowice, it was the response 
time that ensured the winners places on 
the podium. And it was our third year 
student of Finance and Accounting who 
proved to be the best. 
After the final round of the competition in 
Warsaw, Jacek Kawalec and Bogdan Kalus 
of the TV series “Ranczo” won first place 
among the participating actors, sports-
men and journalists. They donated their 
prize check of PLN 30,000 to the Polish 
Multiple Sclerosis Society.

Our student wins
the Great Test
of Economic Knowledge

On 22 February 2016, Marek Błachut, student of the University of Econo-
mics in Katowice won the fifth Great Test of Economic Knowledge and was 
awarded a check for PLN 30,000. The competition is organized every year 

by Polish Television in cooperation with the National Bank of Poland. 

More informa-
tion on the Great 
Test of Economic 
Knowledge is 
available at:
www.wtwe.tvp.pl

Fot. Uniwersytet Ekonomiczny 

w Poznaniu / photo University 

of Economics in Poznań
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Swoją przygodę na Uniwersy-
tecie Ekonomicznym w Kato-
wicach rozpoczął w 2013 roku. 
Wtedy też zdecydował się na 
studia na Wydziale Finansów 
i Ubezpieczeń. Jak sam mówi, 
wybrał UE w Katowicach, 
ponieważ chciał pogłębiać 
wiedzę ekonomiczną, a jego 
szczególną uwagę przykuła 
specjalność Inżynieria finan-
sowa.
Ekonomią interesuje się od 
dawna. Jego pasja i zamiłowa-
nie do tej dziedziny zrodziły 
się już w szkole podstawowej, 
kiedy to (jeszcze przy pomo-
cy rodziców) pierwszy raz 
zainwestował w fundusze in-
westycyjne. Od najmłodszych 
lat brał udział w licznych kon-
kursach, w szkole średniej był 
również uczestnikiem Olimpia-
dy Wiedzy Ekonomicznej. Wte-

Poznaj
zwycięzcę

Marek Błachut, student Finansów i Rachunkowości, mimo 
młodego wieku, już po raz drugi stanął na podium w Wielkim 
Teście Wiedzy Ekonomicznej – konkursie organizowanym 
przez Telewizję Polską we współpracy z Narodowym Bankiem 
Polskim. Laureat pochodzi z Łodygowic k. Żywca. Jego hobby 
to sport, dobra książka i muzyka.

dy też po raz pierwszy podczas 
II etapu konkursu odwiedził 
Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach.
Po rozpoczęciu nauki na 
uczelni Marek zaangażował 
się w działalność kół nauko-
wych i organizacji studenc-
kich. Obecnie działa w Kole 
Modelowania Finansowego 
„Quantum”, pełniąc funkcję 
skarbnika. Jest również człon-
kiem Duszpasterstwa Aka-
demickiego „Zawodzie” przy 
Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Katowicach.
Laureat najbardziej interesuje 
się tematyką związaną z ry-
zykiem finansowym. W lipcu 
br. obronił pracę licencjacką 
z zakresu ryzyka rynkowe-
go gospodarstw domowych 
korzystających z kredytów 
w walutach obcych pod kie-

runkiem dr. Jana Kaczmarzyka 
z Katedry Finansów. W swojej 
pracy szczególnie skoncentro-
wał się na ryzyku rynkowym 
posiadaczy kredytów denomi-
nowanych we frankach szwaj-
carskich – popularnie zwanych 
„frankowiczami”.
Dzięki swojej wiedzy i umie-
jętnościom został zaproszony 
przez prof. Eugeniusza Gatnara 
(członka Zarządu NBP w latach 
2010-2016) do odbycia stażu 
w Narodowym Banku Polskim. 
W tym okresie miał okazję 
poznać pracę banku centralne-
go „od środka”. Laureat należy 
również do grona wolontariu-
szy Ekonomicznego Uniwersy-
tetu Dziecięcego – programu 
edukacji ekonomicznej realizo-
wanego na naszej uczelni.
W wolnym czasie Marek 
uprawia sport, głównie piłkę 
nożną. Ponadto lubi górskie 
wędrówki. 
Zapytany o plany na przy-
szłość odpowiada, że planuje 
kontynuować naukę na stu-
diach magisterskich o specjal-
ności Quantitative Asset and 
Risk Management – ARIMA. 
Ponadto zamierza uzyskać 
certyfikaty cenione w świecie 
finansów.

He began his adventure as 
a student of the University 
of Economics in Katowice in 
2013, where he chose the 
Faculty of Finance and Insur-
ance. As he says, this choice 
resulted from his willingness 
to expand and deepen his 
knowledge of economics, and 
of financial engineering in 
particular. 
Marek has been interested 
in economics for a long time. 
His passion and enthusiasm 
for this field of study go back 
to his primary school days, 
when (with his parents’ help) 
he made his first investment 
in investment funds. Since 
his earliest years, Marek has 
taken part in numerous com-
petitions. When at secondary 
school, he participated in the 
Economic Knowledge Olym-

pics. It was during the second 
stage of the competition that 
he visited the University of 
Economics for the first time. 
Once he began his studies 
at the UE Katowice, Marek 
engaged in the activities of 
student research groups and 
other student organizations. 
He is currently an active 
member and treasurer of 
“Quantum” – the Financial 
Modeling Student Research 
Group. He is also a member 
of “Zawodzie” –the Univer-
sity’s Chaplaincy Centre. 
The winner is most interested 
in issues related to finan-
cial risk. In July this year he 
successfully defended his 
Bachelor thesis, under the 
supervision of Dr Jan Kacz-
marzyk from the Department 
of Finance, on the extent of 
market risk for households 
taking foreign currency loans. 
In his thesis he focused on 
the market risk for Swiss-
franc loan holders, commonly 
referred to as ‘frankowicze’. 
Thanks to his knowledge 
and capabilities, Marek was 
invited by Prof. Eugeniusz 
Gatnar, Board Member of the 
National Bank of Poland in 
the years 2012-2016, to do 
an internship at the National 
Bank of Poland. During that 
period he had the opportu-
nity to see “from the inside” 
how the Central Bank oper-
ates. The winner is also one 
of the volunteers for the Chil-
dren’s University of Econom-
ics – a program of economic 
education implemented at 
our university.
In his free time Marek plays 
sports, mainly football. He 
also enjoys mountain hiking. 
When asked about his future 
plans, he says he intends to 
continue his education as  
a graduate student of Quan-
titative Asset and Risk Man-
agement (ARIMA). He also 
aims to obtain professional 
certifications recognized in 
the world of finance. 

Despite his young age, Marek Błachut, student of Finance and 
Accounting, has for the second time stood on the podium at the 
Great Test of Economic Knowledge − a competition organized 
by Polish Television in cooperation with the National Bank of 
Poland. The winner comes from Łodygowice near Żywiec. His 
hobbies are sport, good books and music. 

Meet 
the winner

Agnieszka Put

M. Błachut, fot. Uniwersytet Ekono-

miczny w Poznaniu / photo University 

of Economics in Poznań
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Górskie szlaki kryją w so-
bie niejedną tajemnicę. 
A karkonoskie legendy 
niekoniecznie muszą być 
dalekie od rzeczywisto-
ści. Dowodem na to jest 
wystawa przygotowana 
przez Ośrodek KARTA, 
którą Uniwersytet Eko-
nomiczny w Katowicach 
oraz Uniwersytet Śląski 
gościły w kwietniu br. 
w progach Centrum Infor-
macji Naukowej i Biblio-
teki Akademickiej. Ekspo-
zycja „Szlak do wolności” 
powstała z okazji 25-lecia 
Solidarności Polsko-Cze-
sko-Słowackiej. Na trzy-
dziestu planszach przed-
stawiono historię SPCzS: 
od momentu pierwszego 
spotkania polskich, cze-
skich i słowackich opozy-

cjonistów w sierpniu 1978 
roku w Karkonoszach aż 
do obecnej działalności 
Fundacji Solidarności 
Polsko-Czesko-Słowackiej. 
Gospodarzami wernisażu 
wystawy byli: rektor Uni-
wersytetu Ekonomicznego 
prof. Leszek Żabiński 
oraz prorektor i zarazem 
rektor elekt Uniwersytetu 
Śląskiego prof. Andrzej 
Kowalczyk. Otwarciu 
towarzyszyło pełne swa-
dy wystąpienie animatora 
wystawy, dolnośląskiego 
radnego, wieloletniego 
działacza opozycji Juliana 
Golaka. Wspominał on 
postacie i wydarzenia 
widoczne na zdjęciach, 
ale też te, które utrwalo-
ne zostały tylko we wspo-
mnieniach. 

Szlak do wolności

Mountain climbing routes 
hide many a secret. The 
legends from Karkonosze 
may not be far from the 
truth. This could be seen 
at the exhibition prepared 
by the KARTA Center and 
displayed at the Scientific 
Information Centre and 
Academic Library by the 
University of Econom-
ics in Katowice and the 
University of Silesia in 
April 2016. The “Route to 
Freedom” exhibition was 
held to commemorate 
the 25th anniversary of 
Polish-Czech-Slovak Soli-
darity (SPCzS). 30 boards 
showed the history of 
SPCzS: from the first 
meeting of Polish, Czech, 
and Slovak dissidents in 
the Karkonosze Moun-
tains in August 1978 to 

the present activity of 
the Polish-Czech-Slovak 
Foundation. The formal 
opening of the exhibition 
was hosted by Prof. Leszek 
Żabiński, Rector of the 
University of Economics in 
Katowice, and Prof. An-
drzej Kowalczyk, Vice-Rec-
tor and Rector-Elect of the 
University of Silesia. The 
highlight of the opening 
was the speech delivered 
with verve and eloquence 
by Julian Golak, the cura-
tor of the exhibition, 
a Dolnośląskie Regional 
Councillor, and a former 
long-term dissident. He 
reminisced about the 
people and events in the 
photographs – but also 
about those that survived 
only in memories.

Route to Freedom

Marcin Baron

 Fot. / photo M. Baron

 Rektor L. Żabiński inauguruje 

wystawę / Rector Prof. L. Żabiński 

opening the exhibition,

 fot. / photo M. Baron

 L. Golak, fot. / photo M. Baron
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W konferencji, jak co roku, wzięło udział 
kilkudziesięciu studentów z całego 
świata. Przedstawiciele Urzędu Marszał-
kowskiego, Urzędu Miasta Katowice, 
instytucji Miasto Ogrodów, uczelni, 
a także inwestorów, w ramach wykła-
dów na temat potencjału kulturalnego, 
edukacyjnego i biznesowego Śląska, 
przekonywali studentów do tego, że war-
to u nas studiować, pracować, a także 
spędzać wolny czas. W tym roku na części 
wykładów gościliśmy grupę uczniów ze 
szkoły podstawowej w Tychach, którzy 
w ten sposób poznawali międzynarodowy 
wymiar naszej uczelni. W ramach odkry-
wania innowacyjnego potencjału Śląska 
uczestnicy konferencji mieli także okazję 
założyć okulary Gear VR i przekonać się 
na własnej skórze, czym jest wirtualna 
rzeczywistość. 

Cudzoziemcy
zakochują się
w Śląsku

Ponadto studenci zagraniczni wzięli 
udział w imprezie w tramwaju, czyli Sile-
sia Tram Party, spacerze po Nikiszowcu 
i zwiedzaniu Browarów Tyskich. Wzorem 
poprzednich lat w programie zaplano-
wano gry integrujące cudzoziemców 
z polskimi studentami. Na terenie nasze-
go kampusu międzynarodowe drużyny 
zmierzyły się z zadaniami ekstremalnymi 
w ramach Extreme Team #UEKatowice. 
Na zakończenie rajdu uroczyste „Sto lat” 
z okazji 10-lecia organizacji studenckiej 
ESN UE Katowice oraz Silesia Days od-
śpiewano w kilku językach. 

Ta doroczna konferencja cieszy się dużą 
popularnością i jest ceniona przez wiele 
instytucji w kraju i regionie. W tym roku, 
po raz kolejny, objęta została honoro-
wym patronatem Wiceprezesa Rady 

Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, a także m.in. Marszałka i Wo-
jewody Śląskiego. Partnerami Silesia 
Days były: KZK GOP oraz Konsorcjum 
Śląskich Uczelni Publicznych SUN. 
Organizacja tego projektu wpisuje się 
w realizację strategii promocji wojewódz-
twa śląskiego. Kreuje wśród obcokra-
jowców wizerunek Śląska jako miejsca 
o ogromnym potencjale naukowym, 
kulturowym i biznesowym, a także peł-
nego atrakcji sportowych i turystycznych. 
Miejsca wyjątkowego, gdzie tętni życie 
i pozytywna energia, gdzie warto stu-
diować, pracować, inwestować, spędzać 
wolny czas.

W dniach od 12 do 15 maja 2016 roku kilku-
dziesięciu studentów zagranicznych wzięło 
udział w jubileuszowej X edycji Silesia Days. 
Przez te kilka dni mieli okazję posłuchać 
wykładów prowadzonych przez przedsta-
wicieli województwa, miasta, firm z regionu oraz naszej uczel-
ni, a także cudzoziemców, którzy obecnie pracują i mieszkają 
w Katowicach. Obcokrajowców, którzy przyjechali w ramach 
wymiany, zachęcano do pozostania na Śląsku. Uczestnicy kon-
ferencji wzięli udział także w imprezach integracyjnych, w eks-
tremalnym rajdzie na terenie naszego kampusu i zwiedzili cie-
kawe miejsca w regionie. 

Edyta Lachowicz-Santos
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Like every year the Conference was at-
tended by several dozens of students 
from all over the world. The representa-
tives of the Marshal’s Office, Katowice 
Town Hall, City of Gardens institution, 
university staff and investors tried to 
convince students – through the lectures 
on cultural, educational and business 
potential of Silesia – that our region 
makes a good place to study, work and 
spend leisure time. This year a group of 
primary school pupils from Tychy were 
also invited and given a chance to see the 
international dimension of our University. 

Foreigners 
fall in love 
with Silesia

When discovering Silesia’s capacity for 
innovations, attendees could wear Gear 
VR goggles and personally experience 
virtual reality. 

In addition, foreign students enjoyed 
a Silesia Tram Party, took a walk in Ni-
kiszowiec district and a tour of Tyskie 
Brewery. Similarly to the previous years’ 
editions, games were played to help for-
eign students integrate with their Polish 
peers. On our campus international 
teams tried their luck at extreme chal-
lenges under Extreme Team #UEKato-
wice initiative. The rally ended with a 
happy birthday song, sung in a few lan-
guages, to celebrate the 10th anniversary 
of ESN UE Katowice, a student organiza-
tion, and Silesia Days. 

The Conference generated a lot of inter-
est and was well received by many na-
tional and regional institutions. This year 
again the event was organized under 
the honorary patronage of Deputy Prime 
Minister, the Minister of Science and 
Higher Education, the Silesian Marshal 
and the Voivode (Governor of Silesia). 
The partners of Silesia Days were KZK 
GOP and the Silesian Universities Net-
work SUN. 

This project is a part of a promotional 
strategy carried out by the Silesian 
Voivodeship. Its aim is to create the im-
age of Silesia among foreigners, present-
ing the region as having a lot of potential 
in science, culture and business, as well 
as offering a variety of sport and tourist 
attractions. This is a unique place, vibrant 
and full of positive energy, where one can 
study, work, invest in and relax in their 
free time.

On 12-15 May 2016 several dozens of foreign stu-
dents participated in the 10th jubilee edition of 
Silesia Days. For a few days they could attend lec-
tures conducted by representatives of voivodship 
and municipal authorities, local companies, our 
University’s staff, as well as foreign nationals who 
currently live and work in Katowice. The foreign-
ers who had come here under exchange programs 
were encouraged to stay in Silesia. Conference 
participants also took part in team-
building events, an extreme rally on 
our campus and visited a number of 
interesting places in our region. 

Fot. / photos E. Lachowicz-Santos
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Już rok są z nami

Od jesieni 2014 roku nasza uczelnia 
uczestniczy w projekcie Green-Tech: 
Western Balkans. Konsorcjum tworzy 
20 uczelni z krajów UE oraz Bałkanów 
Zachodnich przy wsparciu 27 organizacji 
stowarzyszonych. Koordynatorem projek-
tu jest Uniwersytet w Vigo, a działania 
obejmują stypendia na mobilność aka-
demicką w ramach ostatniej już edycji 
programu Erasmus Mundus. 

Pierwsi stypendyści przyjechali do nas 
we wrześniu 2015 roku. Gościmy dwie 
studentki z Czarnogóry oraz Bośni i Her-
cegowiny, które studiują na specjalności 
ARIMA, i doktoranta z Serbii. Miesięczny 
staż w Biurze Międzynarodowej Wymia-
ny Studentów odbyła także koleżanka 
odpowiedzialna za współpracę między-
narodową na uczelni w Kosowie.

Poproszeni o podzielenie się swoimi wra-
żeniami, stypendyści opowiadają:
„Aplikowanie o to stypendium było jed-
ną z najlepszych decyzji w moim życiu. 
Wspaniale jest poznawać ludzi z różnych 
stron świata i uczyć się od znakomitych 
profesorów. Jestem ogromnie wdzięczna 
za tę możliwość i już cieszę się na kolejny 
rok na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Katowicach”. 
Zerina Pacariz, BiH

„Zawsze interesowałam się finansami 
i po przeanalizowaniu ofert wielu uczelni 
zdecydowałam się na specjalność Quanti-
tative Asset and Risk Management w Ka-
towicach. Rok później mogę stwierdzić, że 
niewątpliwie był to najlepszy rok mojego 
życia. Bardzo wiele się uczę o finansach, 
uczelnia oferuje naprawdę świetne wa-
runki studiowania. Nauczyciele są otwarci 
i zawsze gotowi do pomocy i współpracy”.  
Gordana Rakonjac, Czarnogóra

„Zarówno oferta programowa, jak i jakość 
oferowanego kształcenia są na wysokim 
poziomie. Kadra nauczycielska pomaga 
studentom i stara się wytłumaczyć wsze-
lakie zagadnienia tak, aby każde pojęcie 
związane z ekonomią było proste. Uni-
wersytet standardem dydaktycznym nie 
odbiega od zachodnich uczelni. Cieszy się 
dużą popularnością wśród doktorantów 
z całej Polski, którzy pochodzą np. z Kielc 
bądź Krakowa. Uznawany jest za jeden 
z najbardziej prestiżowych na Śląsku. 
Uczelnia umożliwia wszystkim ambitnym 
studentom uczestnictwo w różnorodnych 
zajęciach, poszerzających ich wiedzę 
i umiejętności. Organizowane są konfe-
rencje naukowe oraz istnieje sieć wymia-
ny informacji, gdzie można dowiedzieć się 
o nadchodzących eventach w Polsce oraz 
tych organizowanych za granicą”.  
Vojislav Janković, Serbia

Stypendyści projektu Erasmus 
Mundus Green-Tech ukończyli 

pierwszy rok studiów 
w uniwersytecie.

A year behind us

The scholarship holders of the  
Erasmus Mundus Green-Tech project 

have completed their first year  
of studies at the University

Dominika Janik

Fot. arch. / archive photo
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Wszyscy studenci zgadzają się, że ciągły dynamiczny rozwój Katowic widać 
gołym okiem, a różnorodna oferta kulturalna, usługowa i rekreacyjna oraz 
bogate życie studenckie gwarantują satysfakcję z pobytu w mieście. 
Do trójki studentów, którzy już zadomowili się w Katowicach, dołączą 
w roku 2016/2017 cztery kolejne osoby z krajów bałkańskich. O stypendia 
w projekcie Green-Tech: Western Balkans mogą się ubiegać także studenci 
i pracownicy UEK. Kolejny termin składania wniosków zostanie ogłoszony 
późną jesienią; wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się 
z informacjami na stronie projektu http://green-tech-wb.uvigo.es/.

Reprezentanci Uni-
wersytetu Ekonomicz-
nego wzięli udział 
w Innovation Week 
organizowanym przez 
Avans School w Den 
Bosch w Holandii. 
Podczas tygodniowego 
projektu, w dniach 23-
-28 maja br., studenci 
i pracownicy akade-
miccy sześciu euro-
pejskich uczelni biz-
nesowych mieli okazję 
tworzyć rozwiązania 
marketingowe dla naj-
większej holenderskiej 
linii lotniczej – KLM. 
Każdy uczestnik roz-
wijał swoje kompeten-
cje, takie jak: kreatyw-
ność, umiejętność pre-
zentacji, komunikacja 
w zespole.

Pod holenderskimi 
skrzydłami

Under the 
Dutch wings

Our University has been participating in 
the Green-Tech: Western Balkans project 
since autumn 2014. The consortium com-
prises 20 higher education institutions 
from EU countries and Western Balkans 
and is supported by 27 associated organi-
zations. The project, coordinated by the 
University in Vigo, offers scholarships for 
academic mobility under the last edition 
of the Erasmus Mundus programme.

The first scholarship holders arrived at 
the University in September 2015. There 
are two students from Montenegro and 
Bosnia and Herzegovina, who are doing 
the ARIMA course and a doctoral student 
from Serbia. In addition, a colleague 
responsible for international cooperation 
at the university in Kosovo did a month-
long internship in the International Rela-
tions Office.

When asked to share their impressions, 
the scholarship holders say:
“Applying for the scholarship was one 
of the best decisions of my life. It is fan-
tastic to meet people from various parts 
of the world and be taught by eminent 
professors. I’m really grateful for this 
possibility and I’m looking forward to the 
next year at the University of Economics 
in Katowice”.
Zerina Pacariz, Bosnia and Herzegovina

“I have always been interested in finance. 
I analyzed the educational offering of 
many universities and decided to choose 
Quantitative Asset and Risk Management 
in Katowice. A year later I can say that it 
was definitely the best year of my life.  
I am learning a lot about finance, the uni-
versity provides excellent conditions for 
studying. The teachers are outgoing and 
always willing to help and cooperate”.
Gordana Rakonjac, Montenegro

“Both the courses that the University 
offers and the education it provides are 
of high quality. The teaching staff help 
students and make an effort to explain 
all issues in such a way that economic 
concepts are easy to understand. In 
terms of the educational standard, the 
University doesn’t differ from Western 
European universities. It is popular with 
doctoral students from all over Poland, 
those from Kielce and Krakow. It is be-
lieved to be one of the most prestigious 
universities in Silesia. The University 
enables all ambitious students to take 
part in various activities which broaden 
their knowledge and enhance their skills. 
It organizes scientific conferences and 
provides a network for the exchange of 
information about the upcoming events 
in Poland and abroad”.
Vojislav Janković, Serbia

The representatives 
of the University of 
Economics had an 
opportunity to take 
part in the Innovation 
Week organized by 
Avans School in Den 
Bosch, the Nether-
lands. During this we-
ekly project, held on 
23-28 May, students 
and academics from 
six European business 
schools could parti-
cipate in the develop-
ment of marketing 
solutions for KLM,  
a Dutch flagship car-
rier. All the attendees 
were offered an op-
portunity to improve 
their skills, such as 
creativity, presenting 
and teamwork.

All the students agree that the continuous rapid development of Katowice 
cannot go unnoticed and the wide spectrum of services, cultural and re-
creational events and facilities that the city offers as well as vivid student 
life ensure a most satisfying stay here.
In the academic year 2016/17, the three students, who have already settled 
in, will be joined by four visitors from Balkan countries. Under the Green-
Tech: Western Balkans project, scholarships are also available to the stu-
dents and staff members of the University of Economics in Katowice. The 
next call deadline will be announced in late autumn. Everybody interested 
in the project can find the necessary information on its website 
http://green-tech-wb.uvigo.es/.

Anna Rasiewicz, Jakub Wolny

Reprezentanci UE / UE representatives – O. Bieroń, J. Wolny, 

M. Grybś-Kabocik, A. Rasiewicz, J. Dumnicki, fot. archiwum 

autorów / photo authors’ archives



Celem pracy było zaprojektowanie 
unowocześnienia kabiny na pokładzie 
samolotu lub strategii marketingowej. 
Głównym założeniem tygodniowej pracy 
zespołów było stworzenie konceptu, 
przygotowanego do wdrożenia przez 
dział marketingu. Prace kończyły się 
przedstawieniem prezentacji sprzeda-
żowej dla działu odpowiedzialnego za 
akceptację pomysłu. Pomysły, po wielu 
dniach działań kreatywnych, zostały 
zaprezentowane w siedzibie linii KLM na 
lotnisku Shiphol w Amsterdamie, gdzie 
można też było pytać podróżnych o suge-
stie oraz udoskonalenia.

Najciekawszą stroną Innovation Week 
jest cenne doświadczenie, wyniesione 
z kolejnych etapów tworzenia innowa-
cji dla marki o silnej pozycji. Mogliśmy 
korzystać z międzynarodowej platformy 
wymiany poglądów, a proces tworzenia 
nowych pomysłów był wspierany wielo-
ma technikami kreatywnymi. Ważna była 
też możliwość spotykania się z pracowni-
kami KLM. Ich obecność podczas wpro-
wadzenia do pracy oraz jako członków 
jury pomagała profesjonalnie podejść do 
zadania. 

Wygrana przypadła zespołowi, który 
wymyślił aplikację dla pasażerów, dającą 
im możliwość personalizacji niektórych 
zdarzeń podczas lotu samolotem zgodnie 
z indywidualnymi preferencjami. Kilka 
dni intensywnej pracy pokazało nam, jak 
działa marketing w firmie międzynaro-
dowej oraz jak wiele godzin potrzeba na 
przygotowanie odpowiedniej strategii dla 
wymagającego klienta. 

Więcej informacji / Find more by visiting:
www.awarenetclub.ue.katowice.pl

 Rozwijamy 
współpracę 

z partnerem 
amerykańskim

Małgorzata Sawicka

University of Northern Iowa 
jest partnerem naszej uczelni 

od wielu lat, ale w ostatnich 
latach dzięki wysiłkom Biura 

Międzynarodowej Wymiany Stu-
dentów pod patronatem prorek-

tora ds. edukacji i współpracy 
z zagranicą, prof. Wojciecha Dy-
ducha, i wsparciu finansowemu 

pozyskanemu w ramach pro-
jektów wygranych w konkursie 

programu Erasmus+ KA 107 
„Mobilność edukacyjna z kra-

jami partnerskimi” udało nam 
się tę współpracę wydatnie 

zintensyfikować. 

The objective was to design a more 
modern aircraft cabin or devise a market-
ing strategy. The underlying assumption 
was that the weekly work performed by 
the teams should lead to the creation of 
a concept, ready for implementation by 
the marketing department. At the final 
stage, sales pitches were delivered to the 
department responsible for the approval 
of a concept. The ideas, being the result 
of many days spent on creative efforts, 
were presented at the headquarters of 
KLM Airline, at the Shiphol Airport in 
Amsterdam, where travellers were also 
asked to provide their own suggestions 
and recommend improvements.

The most interesting part of the Innova-
tion Week is the valuable experience 
which may be gained by participating 
in subsequent stages of a process when 
innovations are created for a strong and 
well-established brand. We had a chance 
to use the international platform for 
exchanging views, and the idea develop-
ment process was supported with  
a number of creative techniques. We also 
appreciate the opportunity to meet the 
members of KLM staff. Their presence 
during the assignment introduction and 
in the jury contributed to the professional 
approach to the task at hand. 

The winners were the team who designed 
an application passengers can use to 
personalize certain events during a flight, 
according to their own preferences. A few 
days of intense efforts showed us how 
the marketing function works in an inter-
national company and how many hours 
they need to spend in order to come up 
with a suitable strategy for a demanding 
customer. 

The University of Northern Iowa 
has been our University’s part-

ner for a long time now but over 
the last few years, as a result of 
efforts taken by the Internatio-

nal Relations Office, with the 
support of Prof. Wojciech Dy-

duch, Vice-Rector for Education 
and International Cooperation, 

and the financial backing ob-
tained from the projects awarded 

under the Erasmus+ KA 107 
Program – ‘Educational mobility 
with partner countries’, we have 
managed to strengthen this co-

operation significantly. 

©
 i-pictu

re – Fotolia.com
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Nasza współpraca od 
początku rozwijała się 
z naciskiem na zaan-
gażowanie studentów. 
Od momentu podpi-
sania umowy o współ-
pracy szukaliśmy form, 
które pozwoliłyby po- 
konać istniejące bariery 
materialne i mentalne, 
tak by umożliwić stu-
dentom obydwu uczel- 

ni nawiązanie kontaktu i wzięcie udziału 
w wymianie akademickiej. 

Program Erasmus+ Mobilność po raz 
pierwszy otworzył się na kraje pozaeuro-
pejskie w roku 2015/2016, więc we wcze-
śniejszych latach musieliśmy sobie radzić 
bez wsparcia finansowego tej flagowej 
już inicjatywy Komisji Europejskiej w za-
kresie wymiany akademickiej. Ponadto 

uczelnie amerykańskie niezbyt chętnie 
przyjmują studentów na wymianę seme-
stralną w stylu, jaki jest najpopularniejszy 
w Europie, bo panuje powszechne przeko-
nanie, że za każdym studentem przyjeż-
dżającym na regularne studia, najprościej 
rzecz ujmując, powinny iść pieniądze. To 
samo dotyczy studentów wyjeżdżających 
do uczelni zagranicznych. Nawet jeśli te 
ostatnie przyjmują studentów amerykań-
skich w ramach wymiany semestralnej 
bez odpłatności, studenci i tak muszą 
opłacić znaczną część swojego czesnego 
w uczelni macierzystej w USA. 

Tym bardziej więc cieszymy się z każdej 
wynegocjowanej możliwości wysłania na- 
szego studenta na semestr do UNI. Pierw-
si śmiałkowie wyjeżdżali bez wsparcia 
finansowego. Wystarczającą zachętą by- 
ło dla nich zwolnienie z semestralnej 
opłaty za studia rzędu 9 tys. dol. Teraz 
studenci mogą skorzystać ze stypendium 
Erasmus+, które w dużym stopniu finan-
suje podróż w obydwie strony i pokrywa 
koszty utrzymania w około 65%. Osoby, 
które wzięły udział w wymianie, zgodnie 
twierdzą, że wejście w tamtejszy system 
edukacji i życie przez blisko 5 miesięcy 
w amerykańskim kampusie było doświad-
czeniem, które skierowało ich plany i ma-
rzenia na zupełnie nowe tory. 

Dzięki stypendiom Erasmus+ udało się po 
raz pierwszy zaprosić na studia semestral-
ne studentów z Iowy. Dwoje z nich przy-
jedzie na studia do Katowic już w paź-
dzierniku br. Dla obojga jest to pierwszy 
wyjazd do tej części świata, i to na tak 
długo. Dotychczas trzykrotnie gościliśmy 
w murach naszej uczelni grupy studentów 
z opiekunami z UNI w ramach dorocznych 
wizyt studyjnych organizowanych w maju. 
Studenci amerykańscy prezentowali wy-
niki prowadzonych przez siebie badań 
akademickich z różnych dziedzin ekono-
mii. Były już tematy pozornie lekkie, jak 
ekonomia szczęścia, i bardzo aktualne, 

jak wpływ polityki prorodzinnej na zwięk-
szenie dzietności. Studenci naszej uczelni 
opowiadali z kolei w swoich prezentacjach 
o najróżniejszych formach aktywności 
akademickiej poza regularnym tokiem 
studiów, np. o pracy w projektach między-
narodowych opracowujących nowatorskie 
podejście do wybranego zagadnienia spo-
łeczno-ekonomicznego w ramach corocz-
nego konkursu projektów studenckich 
Euroweek. 

Wizyty studyjne obejmują również spotka-
nia w ciekawych firmach działających w na-
szym regionie i wycieczki do atrakcji tu- 
rystycznych Śląska i Małopolski. Naszym 
partnerom w Iowa taka krótka forma wy-
miany do Polski przypadła do gustu tak 
bardzo, że planują kontynuację wizyt stu-
dyjnych niezależnie od semestralnej wy-
miany studentów w kolejnych latach. 

Na zakończenie warto dodać, że partner-
stwo z UNI obejmuje, poza mobilnością 
studencką, współpracę dydaktyczną, w ra- 
mach której w październiku br. spodzie-
wamy się udziału profesora z College of 
Business Administration w tygodniu mię-
dzynarodowym dla wykładowców organi-
zowanym na Wydziale Finansów i Ubez-
pieczeń. 

Małgorzata Sawicka

Growing 
cooperation 

with an 
American 

partner 

Student involvement has always been the 
main focus of this cooperation. Since the 
partnership agreement was signed we 
have been looking for the formula which 
would allow us to remove the financial and 
mental barriers and offer opportunities for 
students of both universities to establish 
contact and take part in exchange pro-
grams. 
The Erasmus+ Mobility Program opened up 
to the non-European countries in 2015/16 
for the first time, so before that we had 
had to do without any financial support 
from this student exchange scheme, which 
is now a flagship initiative of the European 

Wizyta studyjna przed-

stawicieli Uniwersytetu 

Północnej Iowy. Katowi-

ce, maj 2016 / Represen-

tatives of the University 

of Northern Iowa during 

a study visit. Katowice, 

May 2016, fot. / photos 

D. Janik
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W dniach 9–13 maja 2016 roku 
odbyła się czwarta już edycja 
międzynarodowego tygodnia 

szkoleniowego organizowanego 
przez Biuro Międzynarodowej 

Wymiany Studentów w ramach 
programu Erasmus+. W wyda-
rzeniu uczestniczyli przedsta-

wiciele 24 uczelni partnerskich 
z Czarnogóry, Finlandii, Gruzji, 

Hiszpanii, Kazachstanu, Korei 
Południowej, Norwegii, Portuga-

lii, Rumunii, Serbii, Szwajcarii, 
Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii, 

Ukrainy i Włoch.

Commission. In addition to that, American 
universities are reluctant to receive foreign 
students to complete semesters in the US, 
based on the arrangements which are 
most popular in Europe, since the common 
belief there – to put it briefly – is that every 
student who comes to attend a regular ac-
ademic course should mean money for the 
university. The same applies to students 
who leave the US to study abroad. Even if 
their host universities offer free-of-charge 
courses to American students, within the 
framework of exchange programs, these 
students are still required to pay a signifi-
cant part of their tuition fees in their home 
universities in the USA. 
Therefore, we are very happy for every op-
portunity, which we have managed to suc-
cessfully negotiate, to send our student to 
complete a semester at the UNI. The first 
students ventured forth without any fi-
nancial support. They found the fact that 
they were not required to pay a semester 
fee of USD 9,000 a sufficient incentive. 
Right now students may take advantage 
of Erasmus+ grants, which cover a con-
siderable part of the expenses related to 
their outbound and inbound travel and ap-
prox. 65% of their maintenance costs. All 
the people who have taken part in the ex-
change program agree that the experience 
gained from studying in that system of ed-
ucation and living in an American campus 
for almost 5 months have made them look 
at their previous career plans and dreams 
at a completely different angle. 
Erasmus+ grants also enabled us to invite 
Iowa students to attend one-semester 
courses here. Two students are coming 

to Katowice already in October. For both 
of them it will be their first trip to see – 
and spend so much time – in this part of 
the world. So far we have had three vis-
its of UNI students and their supervisors 
at our University, as part of every year’s 
study visits organized in May. American 
students presented the results of their 
academic research in a variety of areas 
within economics. The topics ranged from 
seemingly lighthearted ones, such as the 
economics of happiness, to highly press-
ing ones, such as the impact of family-
oriented policies on an increase in birth 
rates. Our students, in turn, devoted their 
presentations to a variety of extra-curric-
ular activities they had been involved in, 
i.e. participation in international projects 
aimed at developing innovative solutions 
for some social or business issues, as part 
of a student project competition held eve-
ry year during Euroweek. 
Study visits also comprise meetings or-
ganized in interesting companies in our 
region and trips to see the tourist attrac-
tions offered by Silesia and Małopolska. 
Our partners from Iowa found such a brief 
exchange formula in Poland so appealing 
that they are also planning to continue 
study visits in the years to come, irrespec-
tive of regular student exchange. 
To conclude, it should be added that our 
partnership with the UNI is not limited 
to student mobility programs but it also 
enables liaison in exchange of teaching 
staff and, consequently, we are expecting 
a professor from the College of Business 
Administration to join us during the inter-
national week for lecturers, organized at 
the Faculty of Finance and Insurance. 

Fot. / photos D. Janik

Wizyta studyjna przedstawicieli Uniwersytetu Północnej 

Iowy. Katowice, maj 2016 / Representatives of the Uni-

versity of Northern Iowa during a study visit. Katowice, 

May 2016, fot. / photos D. Janik
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4th Erasmus Staff Training 
Week “Soft Skills in the 

International Setting”
Oferta tegorocznego tygodnia szkolenio-
wego cieszyła się dużym zainteresowa-
niem zarówno ze strony pracowników 
administracyjnych, jak i naukowo-dydak-
tycznych, dzięki czemu wśród naszych 
gości znaleźli się nie tylko przedstawicie-
le jednostek administracyjnych, takich jak 
biura współpracy międzynarodowej, biu-
ra projektów międzynarodowych i biura 
karier, ale też spora grupa profesorów. 

Tydzień szkoleniowy został oficjalnie 
otwarty przez prorektora ds. edukacji 
i współpracy międzynarodowej – prof. 
Wojciecha Dyducha. Pierwszego dnia 
uczestnicy zaprezentowali swoje uczelnie 
macierzyste i wzięli udział w krótkim 
kursie języka polskiego „Crash course in 
Polish”. Nasi goście mieli również okazję 
zwiedzić kampus uniwersytetu oraz naj-
ciekawsze miejsca w centrum Katowic. 
W kolejnych dniach kluczowym punktem 
programu były szkolenia poświęcone 
doskonaleniu kompetencji miękkich 
przydatnych w otoczeniu międzynarodo-
wym, obejmujące zagadnienia związane 
z zarządzaniem stresem oraz równowagą 
pomiędzy życiem zawodowym  
a prywatnym. Uzupełnieniem programu 
szkoleniowego były wycieczki do kopalni 
soli w Wieliczce, Krakowa i Państwowego 

Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz kon-
cert muzyki klasycznej w siedzibie Naro-
dowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia.

W tegorocznej edycji po raz pierwszy 
wzięli również udział przedstawiciele 
uczelni pozaeuropejskich, którzy otrzy-
mali stypendia w ramach programu 
Erasmus+ KA107 koordynowanego przez 
Biuro Międzynarodowej Wymiany Stu-
dentów.

Z roku na rok wydarzenie cieszy się coraz 
większą popularnością, o czym świadczy 
rosnąca liczba jego uczestników, dla któ-
rych pobyt szkoleniowy na naszej uczelni 
jest doskonałą okazją do rozwijania kom-
petencji, wymiany doświadczeń oraz do 
nawiązywania nowych znajomości i przy-
jaźni w środowisku międzynarodowym. 

Marta Koziarz

„Chciałbym przede wszystkim podzię-
kować za wspaniały program, dzięki 
któremu miałem niezwykłą możliwość 
nie tylko podnieść swoje kwalifikacje 
zawodowe, ale również nawiązać 
przyjaźnie. Z pewnością polecę to wy-
darzenie moim współpracownikom. 
Dziękuję!”
Kwangsoo Jeon 
Soongsil University, Korea Południowa

„Wspaniały zespół, wielki profesjona-
lizm! Dziękuję za wszystko :)”
Dulce Caetano 
Polytechnic Institute of Coimbra,  
Portugalia

„Program był bogaty i zróżnicowany. 
Wiele się nauczyłam. Było to dla mnie 
niezwykłe doświadczenie. Chciałabym 
pozostać w kontakcie z uczestnikami 
i ponownie odwiedzić Uniwersytet  
Ekonomiczny w Katowicach!”
Marianne McLaren 
The University of the West of Scotland, 
Wielka Brytania
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The programme of this year’s train-
ing week was very popular with both 
administrative staff and academics; as 
a result, our guests included not only 
representatives of administrative units, 
such as international relations offices, 
international project offices and careers 
centres, but also a large group of pro-
fessors. 

The staff training week was officially 
opened by the Vice-Rector for Educa-
tion and International Cooperation, 
Prof. Wojciech Dyduch. On the first day, 
the participants presented their home 
universities and did a crash course in 
Polish. They also had an opportunity 

to take part in a tour of the University 
campus and see the most interesting 
places in Katowice city centre. The key 
part of the following days’ programme 
was the training sessions covering the 
development of soft skills useful in 
the international setting, particularly 
those related to stress management 
and work-life balance. The training pro-
gramme was complemented with trips 
to “Wieliczka” Salt Mine, Kraków and 
Auschwitz-Birkenau State Museum, and 
a classical music concert at the seat of 
the Polish National Radio Symphony 
Orchestra.

It was the first edition of the staff train-
ing week attended also by representa-
tives of non-European higher education 
institutions, who received grants under 
the Erasmus+ KA107 programme, coor-
dinated by the International Relations 
Office.

Year by year the event has gained in 
popularity, which is reflected in the 
growing number of participants, for 
whom the training week at our Uni-
versity is an excellent opportunity to 
develop competence, share experiences 
and build up a network of contacts in 
the international setting.

On 9-13 May 2016, the fourth 
edition of the International Staff 
Training Week, organized by the 

International Relations Office 
under the Erasmus+ programme, 

took place. It was attended by 
representatives of 24 partner uni-

versities from Montenegro, Fin-
land, Georgia, Spain, Kazakhstan, 

South Korea, Norway, Portugal, 
Romania, Serbia, Switzerland, 

Sweden, Turkey, the United King-
dom, Ukraine and Italy.

“First of all, I would like to thank for 
the great programme, which provided 
me with a unique opportunity to im-
prove my professional skills as well 
as make friendships. I will definitely 
recommend the event to my colleagues. 
Thank you!”
Kwangsoo Jeon 
Soongsil University, South Korea

“Great team, tremendous professiona-
lism! Thank you for everything :)”
Dulce Caetano
Polytechnic Institute of Coimbra,  
Portugal

“The programme was full and varied 
and I learned a great deal. I had an 
amazing experience. I would like to 
stay in touch with the team and  visit 
the University of Economics, Katowice 
again!”
Marianne McLaren 
The University of the West of Scotland, 
United Kingdom

Fot. / photos D. Janik
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Największą grupę narodowościową (po-
nad 50% wszystkich studentów zagra-
nicznych studiujących w Polsce) stano-
wią Ukraińcy. Jest to efekt wieloletniej 
kampanii promocyjnej polskich uczelni 
na tym rynku oraz obecnej trudnej sytu-
acji na Ukrainie. Obywatele Ukrainy stu-
diują u nas zazwyczaj w języku polskim 
na zasadzie odpłatności (przeciętnie ok. 
2000 EUR za rok), najzdolniejsi ubiegają 
się o stypendia i zniżki na studia.  
W lutym br. przed sta wi ciele naszej 
uczelni wzięli udział w konferencji „Stu-
dia dla Ukra iń ców w Pol sce” w stolicy 
rejonu i obwodu winnickiego – Winnicy. 
W konferencji wzięło udział około 150 
kan dy da tów oraz ich rodzi ców. Ponadto 
na zaproszenie organizatorów Katarzyna 
Zajdel z Biura Komu ni ka cji i Rela cji Mię-
dzy na ro do wych wraz z przedstawiciela-
mi innych polskich uczelni wzięła udział 
w obradach jury w kon kur sie języka 
i kul tury pol skiej. W kon kur sie wzięło 

udział 5 dru żyn z win nic-
kich szkół, gdzie ucznio wie 
mogą wybrać pol ski jako 
drugi język obcy. Wyjazd był 
również okazją do licznych 
spotkań w liceach i gimna-
zjach, gdzie z kandydatami 

i ich rodzicami rozmawiał Deniz Rym-
kiewicz, nasz student i pracownik, który 
pochodzi z Winnicy. Opowiadał o swoich 
doświadczeniach ze studiowania, pracy 
i mieszkania w Katowicach.  
Oprócz spotkań bezpośrednich z kandy-
datami podczas wyjazdów na Ukrainę 
organizowane są również wizyty stu-
dyjne na naszej uczelni dla kandyda-
tów i ich rodziców. W roku ubiegłym 
gościliśmy 4 grupy z Ukrainy i Białorusi, 
które zwiedziły nasz kampus, akademiki 
i miasto oraz zapoznały się ze szczegó-
łami oferty edukacyjnej i stypendialnej.

Dążąc do zachowania różnorodności 
i wielokulturowości studentów zagra-
nicznych, uczelnia stara się jednocześnie 
pozyskiwać kandydatów z innych części 
Europy i świata, m.in. na studia w języ-
ku angielskim. W tym celu dla każdego 
programu studiów (obecnie oferujemy 
1 kierunek i 4 specjalności w języku 
angielskim na studiach 1. i 2. stopnia) 
opracowano osobną stronę interne-
tową. Ponadto realizujemy kampanie 
w Internecie, uczestniczymy w targach 
i aktywnie komunikujemy się w języku 
angielskim oraz rosyjskim w mediach 
społecznościowych. Studenci zagranicz-
ni przyjeżdżający do nas na wymianę 
zachęcani są również do tego, aby po-
zostali na studia długoterminowe. Coraz 
więcej kandydatów kontaktuje się także 
z naszymi absolwentami za pomocą 
Platformy Ambasadorów Zagranicznych 
UE Katowice.  

Proces internacjonalizacji, rozumiany 
jako włączanie międzynarodowego 
wymiaru w nauczanie, badania nau-
kowe i funkcje usługowe szkolnictwa 

wyższego, w Polsce dopiero nabiera 
kształtu. Mimo znacznego wzrostu licz-
by studentów zagranicznych w ostatnich 
latach, poziom internacjonalizacji pol-
skich uczelni jest jednym z najsłabszych 
w krajach OECD. Uczy się u nas o wiele 
mniej studentów niż w krajach wysoko 
rozwiniętych, a także u naszych sąsia-
dów: w Czechach, Słowacji czy na Litwie. 
Przed nami więc sporo pracy i nowych 
wyzwań. Jednym z nich jest pozyski-
wanie akredytacji międzynarodowych, 
o czym więcej w kolejnym wydaniu 
„Forum”.

*Raport „Studenci Zagraniczni 
 w Polsce 2015, Study in Poland, 
 Perspektywy”

Studenci zagraniczni      
w Polsce                        
i na uniwersytecie         

Liczba studentów zagranicznych studiują-
cych w Polsce wzrosła w ubiegłym roku aka-
demickim o ponad 28%. Obecnie studiuje 
u nas 46 101 studentów zagranicznych ze 
158 krajów*. Nasza uczelnia również podąża 
za tym trendem i realizuje działania promo-
cyjne mające na celu zwiększenie liczby za-
granicznych studentów. W minionym roku 
akademickim w uczelni na pełnych studiach 
uczyło się o 24,8% więcej studentów zagra-
nicznych niż w roku poprzednim. 

Edyta Lachowicz-Santos

Fot. arch. / archive photo
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Ukrainians make up the biggest national 
group (over 50 percent of all international 
students studying in Poland). This results 
from the promotional campaign that 
Polish universities have been carrying out 
in the Ukrainian market for many years 
as well as the difficult situation there. 
Ukrainians usually undertake studies in 
Polish on a fee-paying basis (about EUR 
2,000 a year); the most gifted ones apply 
for scholarships and fee reductions.
In February 2016, the representatives of 
our university took part in the confere-
nce “Studies for Ukrainians in Poland”, 
which was held in Vinnytsia, the capital 
city of Vinnytsia region and district. 150 
candidates and their parents attended 
the conference. At the invitation of the 
organizers, Katarzyna Zajdel from the 
University’s International Communica-
tion and Relations Office joined the 
representatives of other Polish tertiary 
institutions in jury deliberations in the 
Polish language and culture competition. 
The competition was entered by 5 teams 
from Vinnytsia schools, where students 
can choose Polish as a second foreign 
language. The trip was an opportunity 
for numerous meetings in high schools 
and junior high schools. During these 
meetings our student and staff member 
Deniz Rymkiewicz, who comes from Vin-

nytsia, shared his experience of study-
ing, working and living in Katowice with 
candidates and their parents.
Personal meetings with candidates are 
not the only components of the trips to 
Ukraine. During their course, study visits 
at our university are organized for can-
didates and their parents. Last year, we 
had 4 groups from Ukraine and Belarus 
– the guests visited our campus, student 
dormitories and the city and familiarized 
themselves with our educational offering 
and scholarship programmes. 
In order to preserve diversity and multi-
culturalism, the University makes efforts 
to attract candidates from other parts 
of Europe and the world, i.a. for English-
taught courses. Hence, a separate web-
site has been developed for each degree 
programme (at present, we offer 1 field 
of study and 4 specializations on the 
undergraduate and graduate level held 
entirely in English). Moreover, we run 
Internet campaigns, participate in fairs 
and actively communicate in English and 
Russian in social media. International 
students taking part in exchange pro-
grammes are encouraged to extend their 

stay and undertake long-term studies.  
An increasing number of candidates con-
tact our alumni on the University’s Inter-
national Alumni Ambassadors Platform.
In Poland, the internationalization proc-
ess, understood as integration of the 
international dimension into higher edu-
cation teaching, research and services, is 
still taking its shape. Despite a significant 
increase in the number of international 
students over last years, Polish terti-
ary education institutions have one of 
the lowest levels of internationalization 
among the OECD countries. They have 
much fewer international students than 
their counterparts in the highly devel-
oped and neighbouring countries, e.g. 
the Czech Republic, Slovakia or Lithuania. 
We have a lot of work and new challeng-
es ahead of us. One of them is acquiring 
international accreditations, which will be 
discussed in the next Forum. 

* Report “International Students  
in Poland 2015, Study in Poland”

International           
students in Poland  
and at the                
University                

Fot. arch. / archive photo

The number of international students in Po-
land went up by over 20 percent in the last 
academic year. At present, there are 46,101 
international students from 158 countries* 
studying in Poland. Following the trend, our 
university undertakes promotional activi-
ties aimed at attracting more international 
students. In the last academic year, we could 
observe a 24.8 percent rise in the number of 
full-time international students, compared 
to the previous year.
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Wzrastające tempo życia, 
nieustanne zmaganie się 
z problemami społecznymi 
i zawodowymi oraz ciągły 
pośpiech i związany z tym 
stres bardzo niekorzystnie 
wpływają na zdrowie zarówno 
fizyczne, jak i psychiczne. Cen-
ne zdobycze cywilizacji dra-
stycznie eliminują ruch z życia 
człowieka, co znacząco obniża 
jego sprawność fizyczną. Na 
skutek zmniejszenia się ak-
tywności ruchowej obserwu-
jemy wiele schorzeń, zwanych 
przewrotnie cywilizacyjnymi. 
Coraz więcej osób cierpi na 
schorzenia układu krążenia, 
układu oddechowego i układu 
ruchu. Otyłość i wady posta-

Najwyższy stopień 
podium dla naszych 
studentów

wy u dzieci, młodzieży i do-
rosłych stają się niemal plagą 
współczesnych, rozwiniętych 
cywilizacyjnie społeczeństw. 

Promowanie zdrowego stylu 
życia, którego jednym z istot-
nych elementów jest aktyw-
ność fizyczna, stało się we 
współczesnym świecie, zgod-
nie z zaleceniami WHO, ele-
mentem profilaktyki chorób 
cywilizacyjnych. Wykładowcy 
Studium Wychowania Fizycz-
nego i Sportu naszego uni-
wersytetu starają się sprostać 
tym wymaganiom poprzez 
prowadzenie różnorodnych 
form aktywności ruchowej 
na zajęciach obligatoryjnych, 

fakultatywnych oraz w sek-
cjach sportowych Klubu 
Uczelnianego AZS. Dzięki 
wprowadzeniu rekreacyjnych 
form aktywności ruchowej 
zdecydowanie spadł odsetek 
studentów będących całko-
wicie zwolnionych z zajęć WF. 
Studenci uzdolnieni sportowo 
mają natomiast szanse spró-
bować swoich sił, ćwicząc 
w sekcjach sportowych AZS. 
W środowisku akademickim 
sport i rywalizacja są źródłem 
integracji, satysfakcji i radości. 
Są też ważkim elementem 
promocji uczelni na Śląsku 
i na arenie ogólnopolskiej. 
W bieżącym roku akademic-
kim w rywalizacji sportowej 

nasz Klub reprezentowało 
ponad 600 zawodniczek i za-
wodników, a rok akademicki 
2015/2016 okazał się rokiem 
szczególnym.

Pokonaliśmy takich mistrzów 
jak UE Kraków, UE Wrocław, 
UE Poznań oraz SGH Warsza-
wa, SGGW Warszawa, WAT 
Warszawa, UPR Poznań oraz 
21 innych uczelni zaliczanych 
do typu „uczelnie społeczno- 
-przyrodnicze”. 

1 2

3

4

Pierwszy raz w historii uczestnictwa 
w Akademickich Mistrzostwach Polski  
zdobyliśmy I miejsce i złoty medal  
w punktacji generalnej w kategorii  
„uczelnie społeczno-przyrodnicze”. 

Eugeniusz Bronder
Gabriela Karkoszka

1.  Najaktywniejsi członkowie KU AZS UE /  

The most active AZS UE club members

2. Drużyna szachowa / The chess team

3. Jesteśmy najlepsi / We are the best

4. Szachiści w akcji / Chess players in action

 Fot. archiwum autorów / photos authors’ archives
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W ogólnopolskiej klasyfikacji generalnej, 
na około 200 startujących uczelni, uzy-
skaliśmy miejsce 18. – co również jest 
znaczącym sukcesem, zważywszy na 
wielkość naszego uniwersytetu i środki 
finansowe, którymi dysponuje Klub Uczel-
niany AZS i Studium WFiS. Do tak wiel-
kiego sukcesu najbardziej przyczyniły się 
sekcje: szachowa, kolarstwa górskiego, 
narciarska i snowboardowa. Indywidual-
nie największe sukcesy osiągnęli:

  Karina Szczepkowska-Horowska – aka-
demicka mistrzyni Polski w szachach,

  Przemysław Bontor – rekordzista Polski 
w trójboju siłowym w tzw. martwym 
ciągu,

  drużyna szachistów w składzie: Karina 
Szczepkowska-Horowska, Lidia Janik, 
Marcin Tazbir, Dariusz Świercz, Kacper 
Polok, Piotr Piesik, Eneasz Wiewióra, 
Wojciech Grygierczyk, Thomas Wielek 
– wicemistrzostwo Polski.

Wśród uczelni społeczno-przyrodni- 
czych studenci wywalczyli drużyno- 
wo 16 medali:

  5 złotych – snowboard mężczyzn, 
koszykówka mężczyzn, piłka ręczna 
kobiet, siatkówka kobiet i siatkówka 
plażowa kobiet,

  7 srebrnych – szachy, kolarstwo górskie 
kobiet, wspinaczka sportowa męż-
czyzn, tenis kobiet, tenis mężczyzn, 
brydż sportowy i wioślarstwo,

  4 brązowe – narciarstwo mężczyzn, 
biegi przełajowe kobiet, piłka ręczna 
mężczyzn i siatkówka plażowa męż-
czyzn.

Indywidualne złote medale wywalczyli:

  Martyna Barczyk – jeździectwo,

  Daria Kitajewska – lekka atletyka, 
pchnięcie kulą, 

  Monika Kisiel – pływanie, 100 m  
stylem grzbietowym,

  Przemysław Bontor – trójbój siłowy, 
waga do 105 kg.

Srebrny medal:

  Mateusz Burzawa – pływanie, 100 m 
stylem klasycznym.

Brązowe medale indywidualne  
wywalczyli:

  Alina Kieres – lekka atletyka, rzut  
dyskiem,

  Emilia Jagoda – lekka atletyka, skok 
w dal,

  Joanna Zagrodnik, Emilia Jagoda, Olga 
Ludynia i Magdalena Krawczyk – lekka 
atletyka, sztafeta 4 x 100 m,

  Marcin Czyż – narciarstwo, slalom 
gigant,

  Marcin Czyż – narciarstwo, slalom,

  Marcin Holona – pływanie, 100 m 
stylem zmiennym,

  Aleksander Nikiel – snowboard męż-
czyzn,

  Paweł Ulfik, Marcin Holona, Mateusz 
Burzawa i Patryk Stark – pływanie, 
sztafeta 4 x 50 m stylem zmiennym.

Prócz medali nasi studenci wywalczyli 
również wiele czwartych, piątych i szó-
stych miejsc, lecz nie sposób ich wszyst-
kich wymienić. Te znakomite sukcesy 
w Akademickich Mistrzostwach Polski 
zostały poparte doskonałymi wynikami 
na Akademickich Mistrzostwach Śląska. 
Zdobyliśmy w nich aż 5 złotych medali 
drużynowo (narciarstwo mężczyzn, sza-
chy, tenis ziemny kobiet, koszykówka 
mężczyzn, lekka atletyka kobiet). Ponad-
to studenci wywalczyli 3 srebrne medale 
(biegi przełajowe kobiet, brydż, pływanie 
kobiet) i 11 brązowych (ergometr wio-
ślarski kobiet, lekka atletyka mężczyzn, 
narciarstwo kobiet, piłka siatkowa ko-
biet, piłka siatkowa mężczyzn, pływanie 
mężczyzn, siatkówka plażowa kobiet, 
streetbasket mężczyzn, tenis stołowy 
kobiet, tenis stołowy mężczyzn i tenis 
ziemny mężczyzn).
Na te niewątpliwie ogromne sukcesy 
duży wpływ miała codzienna praca tre-
ningowa wykonywana pod okiem do-
świadczonej kadry trenerskiej.

Wśród trenerów, którzy najbardziej 
przyczynili się do osiągnięć, wyróżnić 
należy:

  Eugeniusza Brondera – trenera sek-
cji piłki nożnej kobiet i mężczyzn, 
piłki ręcznej kobiet, lekkiej atletyki, 
sportów górskich (narty, snowboard, 
wspinaczka sportowa), ergometru 
wioślarskiego, kolarstwa górskiego 
kobiet i mężczyzn, biegów przełajo-
wych i tenisa ziemnego,

  Joannę Dudek-Biskup – trenerkę pły-
wania kobiet,

  Krzysztofa Strzelczyka – trenera pły-
wania mężczyzn i siatkówki kobiet,

  Romana Patalonga – trenera siatkówki 
mężczyzn,

  Barbarę Brachacką – trenerkę tenisa 
stołowego kobiet i mężczyzn,

  dr Danutę Palicę – trenerkę badmin-
tona i pływania studentów niepełno-
sprawnych, 

  Małgorzatę Markiel – trenerkę piłki 
ręcznej mężczyzn,

  Janusza Jarząbka – trenera koszykówki 
kobiet i mężczyzn.

Nasze duże osiągnięcia sportowe spo-
wodowały, że Zarząd Główny AZS przy-
dzielił nam organizację wielu imprez 
sportowych na szczeblu ogólnopolskim 
i regionalnym. Byliśmy organizatorami 
Akademickich Mistrzostw Polski w sza-
chach, piłce ręcznej kobiet, tenisie ziem-
nym kobiet i mężczyzn oraz piłce ręcznej 
mężczyzn. Organizacja wszystkich tych 
imprez to wielki wysiłek, ale również 
ogromne pole do sprawdzenia umiejęt-
ności menedżerskich i organizacyjnych 
naszych studentów. Ze swojej roli wy-
wiązują się znakomicie i należy im po-
gratulować profesjonalizmu w działaniu. 
Do wyróżniających się członków Klubu 
Uczelnianego AZS należą: Alina Kieres – 
prezes Klubu Uczelnianego AZS UE, Paula 
Broncel, Piotr Piesik, Damian Machura, 
Kajetan Suchecki, Aneta Złotoś i Karol 
Czyszczon. 
Tak trzymać.



93

5

The growing speed of life, 
constant struggle with social 
and work problems, never-
ending haste and the ensuing 
stress have a detrimental 
effect on our physical and 
psychological health. The 
inventions of our civilization 
we value so much drastically 
eliminate exercise from our 
life – this harms our physi-
cal fitness. Due to reduced 
physical activity, people 
develop many diseases that 
are perversely referred to as 
diseases of affluence. More 
and more people suffer from 
cardiovascular diseases, 
respiratory diseases, and 
locomotor disorders. Obesity 
and faulty postures among 
children, youth and adults are 
becoming nearly an epidemic 
in modern, affluent societies. 
In today’s world, the promo-
tion of a healthy lifestyle, an 
important element of which 

is physical activity, has be-
come one of the measures 
that should be adopted in line 
with the WHO recommenda-
tions in order to prevent the 
diseases of affluence. In ac-
cordance with these policies, 
the lecturers at the University 
Centre for Physical Educa-
tion and Sport offer different 
forms of physical activity dur-
ing obligatory and optional 
classes and in sports sections 
of the Academic Sports As-
sociation (AZS). The launch of 
recreational forms of physical 
activity has led to a signifi-
cant decrease in the number 
of students who are exempt 
from PE classes. On the other 
hand, physically talented 
students have an opportunity 
to join the AZS sports sec-
tions. In the academic com-
munity, sport and competition 
are the source of integration, 
satisfaction and joy. They are 

also an important element 
of the university’s promotion 
campaign in Silesia and na-
tionwide. In 2015/2016, more 
than 600 contestants repre-
sented our club and this year 
turned out to be special. 

We beat such champions as 
the Cracow University of Eco-
nomics, the Wrocław Univer-
sity of Economics, the Poznań 
University of Economics and 
Business, the Warsaw School 
of Economics, the Warsaw 
University of Life Sciences 
(SGGW), the Military Univer-
sity of Technology in Warsaw 
(WAT), the Poznań University 
of Life Sciences, and 21 other 
universities of social and life 
sciences. 

First time ever, we won the first place 
and the gold medal in the general medal 
ranking in the category of “universities 
of social and life sciences”.

Our students on 
top of the podium

In the national general classification, we 
ranked 18 among about 200 participat-
ing universities – a significant success 
considering the size of our university 
and the finances at the disposal of the 
AZS Club and the WFiS Center. This 
great success can be primarily attrib-
uted to the following sections: chess, 
mountain biking, skiing, and snow-
boarding. Individually, the most impres-
sive results were achieved by:

  Karina Szczepkowska-Horowska –  
Poland’s Academic Chess Champion,

  Przemysław Bontor – the national 
deadlift record holder in powerlifting,

  the chess team: Karina Szczepkows-
ka-Horowska, Lidia Janik, Marcin 
Tazbir, Dariusz Świercz, Kacper Polok, 

Piotr Piesik, Eneasz Wiewióra,  
Wojciech Grygierczyk, Thomas Wielek 
– the National Vice-Championship.

Among the universities of social and life 
sciences, our students won 16 medals:

  5 gold medals – men’s snowboard, 
men’s basketball, women’s handball, 
women’s volleyball and women’s 
beach volleyball,

  7 silver medals – chess, women’s 
mountain biking, sport climbing, 
women’s tennis, men’s tennis, sport 
bridge, rowing,

  4 bronze medals – men’s alpine ski-
ing, women’s cross-country running, 
men’ handball, men’s beach volley-
ball. 

Individual gold medals were  
awarded to:

 Martyna Barczyk – riding,

 Daria Kitajewska – athletics, shot put, 

  Monika Kisiel – swimming, 100m 
backstroke,

  Przemysław Bontor – powerlifting, 
weight class: 105 kg.

The silver medal:

  Mateusz Burzawa  – swimming, 100m 
backstroke.

The individual bronze medals were 
awarded to:

 Alina Kieres – athletics, discus throw,

 Emilia Jagoda – athletics, long jump,
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Coach Bronder and his players

6. Karina Szczepkowska-

-Horowska 

  Fot. archiwum autorów 

/ photos authors’ archives

6



94 FORUM_nr  43 / 2016

  Joanna Zagrodnik, Emilia Jagoda, Olga 
Ludynia and Magdalena Krawczyk – 
athletics, 4x100 m relay race,

  Marcin Czyż – alpine skiing, giant 
slalom,

  Marcin Holona – swimming, 100m 
freestyle,

  Aleksander Nikiel – men’s snowboarding,

  Paweł Ulfik, Marcin Holona, Mateusz 
Burzawa and Patryk Stark – swim-
ming, 4x50m freestyle relay.

Apart from the medals, our students fin-
ished fourth, fifth and sixth in so many 
disciplines that it is impossible to list 
them all here. This great success in the 
National Academic Championships was 
later repeated in the Silesian Academic 
Championships. We won as many as  
5 gold medals as a team – men’s alpine 
skiing, chess, women’s tennis, men’s bas-
ketball, women’s athletics. The students 
also won 3 silver medals – women’s 
cross-country running, bridge, women’s 
swimming – and 11 bronze ones – 
women’s indoor rowing, men’s athletics, 
women’s alpine skiing, women’s volley-
ball, men’s volleyball, men’s swimming, 
women’s beach volleyball, men’s street-

basket, women’s table tennis, men’s 
table tennis and men’s tennis.

These unquestionable successes were 
the result of everyday training super-
vised by experienced coaches.  

The coaches that played a particularly 
important role in the preparation for 
the events were:  

  Eugeniusz Bronder – coach in the sec-
tions of women’s and men’s football, 
women’s handball, athletics, moun-
tain sports (alpine skiing, snowboard-
ing, sport climbing), indoor rowing, 
women’s and men’s mountain biking, 
cross-country running, and tennis,

  Joanna Dudek-Biskup – women’s 
swimming coach,

  Krzysztof Strzelczyk – men’s swim-
ming coach and women’s volleyball 
coach,

  Roman Patalong – men’s volleyball 
coach,

  Barbara Brachacka – women’s and 
men’s table tennis coach,

  Dr. Danuta Palica – badminton coach 
and disabled students’ swimming 
coach, 

  Małgorzata Markiel – men’s handball 
coach,

  Janusz Jarząbek – women’s and 
men’s basketball coach.

Our sports achievements caused the 
AZS General Board to put us in charge 
of organizing a number of national and 
regional sports events. We were the 
organizers of the National Academic 
Championships in chess, women’s hand-
ball, women’s and men’s tennis, and 
men’s handball. The organization of all 
these events was a great effort, but 
also a wonderful opportunity to test our 
students’ managerial and organizational 
skills. They did their duties really well 
and deserve to be recognized for profes-
sionalism of their work. The members 
of the AZS UE Katowice Club that have 
earned special praise are: Alina Kieres – 
President of the AZS UE Katowice Club, 
Paula Broncel, Piotr Piesik, Damian Ma-
chura, Kajetan Suchecki, Aneta Złotoś, 
and Karol Czyszczon. 
Keep up the good work.
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Co boli studenta
Uniwersytetu 
Ekonomicznego?

Skrót pracy naukowej „Budo-
wa, postawa ciała i dolegli-
wości bólowe studentów Uni-
wersytetu Ekonomicznego − 
doniesienie wstępne”. Skróty 
pochodzą od redakcji.

Ocenia się, że w Polsce 85% dorosłej populacji cierpiało lub 
cierpi na bóle kręgosłupa, co jest nie tylko problem medycz-
nym, ale i społecznym, niosącym za sobą wymierne negatywne 
skutki (zwolnienia lekarskie, koszty leczenia i hospitalizacji, re-
habilitację itd.). Występowanie wad postawy w wieku rozwo-
jowym ocenia się w przybliżeniu na 50-60% populacji, zależnie 
od regionu. Z reguły są to wadliwe postawy nawykowe, które 
istotnie wpływają na zwiększenie populacji dorosłych z wada-
mi postawy i diagnozowanym zespołem bólu krzyża. Najnow-
sze rezultaty badań pokazują, że wśród młodzieży po okresie 
adolescencji występuje 35-40% deformacji w obrębie budowy 
i postawy ciała. 

W naszej uczelni, w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, 
od 2006 roku realizowany jest program oceny budowy i posta-
wy ciała studentów pierwszego roku studiów. Cel prowadzo-
nych badań jest zarówno diagnostyczny, jak i naukowo-badaw-
czy, dlatego też zachęcamy do śledzenia wyników tych badań, 
które ukazują się w periodykach, monografiach krajowych i za-
granicznych.

W październiku 2015 i lutym 2016 roku badaniami objęto 221 
mężczyzn i kobiet, studentów pierwszego roku Uniwersytetu 
Ekonomicznego Wydziałów Ekonomii i Zarządzania w wie-
ku 19-21 lat. Wszyscy badani nie wykazywali zmian choro-
bowych ani dysfunkcji ruchu i w pełni akceptowali badania, 
wyrażając na nie pisemną zgodę. Przed podjęciem badań dia-
gnozujących studenci wypełnili ankietę, przekazując swoją 
wiedzę o własnej postawie ciała, jak również kwestionariusz 
ankiety dolegliwości bólowych. Badania przeprowadzono 
w godzinach dopołudniowych. Wykonano pomiary krzywizn 
przednio-tylnych plurimetrem Rippsteina, który pozwala na 
szybkie i łatwe pomiary, zapewniając powtarzalność wyni-
ków nawet wówczas, gdy badania wykonywane są przez różne 
osoby. Ponadto przeprowadzono pomiary w zakresie budowy 
i składu ciała (wysokość i masa ciała, pomiar tłuszczu, obwód 

What hurts a stu-
dent of the Univer-
sity of Economics 
in Katowice?
An abridged scientific paper 
“Build, body posture and pains 
of the students of the Universi-
ty of Economics in Katowice –  
a preliminary” – abridgement 
by the editor.

Joanna Dudek-Biskup
Danuta Palica
Anna Zwierzchowska

In Poland, it is estimated that 85% of the adult population have 
suffered or are suffering from back pains, which is not only  
a medical problem but also a social one due to the tangible nega-
tive effects (sick leave, the cost of outpatient care and hospitali-
zation, rehabilitation, etc.). Postural defects in the developmen-
tal age occur in approximately 50-60 per cent of the population, 
depending on the region. These tend to be defective habitual 
postures, which significantly increase the adult population with 
postural defects and a diagnosed low back pain syndrome. The 
latest research shows that 35-40 per cent of young people in 
post-adolescence develop deformities in build and posture. 

At our university, the Department of Physical Education and Sport 
carries out assessment of the first-year students’ build and pos-
ture as part of the study conducted since 2006 for diagnostic 
and scientific purposes. We would like to encourage everybody 
to familiarize themselves with its findings, which are published in 
periodicals and Polish and international monographs.

In October 2015 and February 2016, the assessment was carried 
out in a group of 221 men and women aged 19-21, the first-year 
students of the University’s Faculty of Economics and Faculty of 
Management. All the subjects showed no disease-related chang-
es and motor dysfunctions and expressed their written consent 
to participate in the study. Before the diagnostic examination, the 
students filled in questionnaires to demonstrate their knowledge 
about their own body posture as well as pain questionnaires. The 
examination was conducted in late morning. The anteroposte-
rior curvatures were measured with Rippstein plurimeter, which 
enables fast and easy measurement and ensures replicability of 
results even when the measurements are performed by differ-
ent persons. In addition, the measurements of build and body 
composition were made (height and weight, body fat, waist and 
hip circumference), which allowed for calculation of the following 
indexes: BMI – the obesity index, BAI – the adiposity index and 
WHR – the body fat distribution index. 

© CLIPAREA.com – Fotolia.com
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talii i bioder, co pozwoliło wyznaczyć wskaźniki: BMI – wskaź-
nik otyłości, BAI (body adiposity index) – wskaźnik otłuszcze-
nia, WHR – wskaźnik dystrybucji tkanki tłuszczowej. 

Wstępne analizy w poszukiwaniu związku pomiędzy dolegli-
wościami bólowymi kręgosłupa a stanem postawy ciała po-
twierdziły istotny statystyczny związek. 
Zweryfikowano również każdą wadę 
z osobna, by sprawdzić, czy rodzaj wady 
ma wpływ na zależność bólu od postawy 
ciała. Stwierdzono, że dolegliwości mię-
śniowo-szkieletowe z ostatnich 7 dni są 
zależne od wady plecy wklęsłe (df = 1;  
p = ,01) korelacja wysoka 0,7, p < ,01. 
Wykazano korelację umiarkowaną dla 
wad plecy wklęsłe i okragło-wklęsłe 
w przypadku zgłaszania dolegliwości 
bólowych w minionych 6 miesiącach. 
Rozpatrując ten aspekt związku postawy 
ciała i dolegliwości bólowych, nie można 
pomijać stanu fizycznego, to jest budowy 
ciała, dystrybucji tkanki tłuszczowej oraz jej ilości. Obserwowane 
zróżnicowanie grup ze względu na normy BMI pozwala wstępnie 
zakładać, iż nadmierna masa ciała może przyczyniać się do pato-
logicznego stanu bólowego w obszarze narządu ruchu. 

Badania własne wykazują, że wady postawy zdiagnozowano 
wśród 80% młodych ludzi u progu wieku produkcyjnego, co 
koresponduje z innymi badaniami. Chcąc zapobiec chorobom 
kręgosłupa i towarzyszącym im często narastającym bólom, 
należy podejmować świadome i celowe działania wyrównujące 
deficyt ruchowy. W Polsce zaledwie 5% mężczyzn i 3,5% kobiet 
czynnie uprawia sport, co niezbyt optymistycznie rokuje dla 
wydolności polskich kręgosłupów. 

Postawa prawidłowa / Correct posture

Plecy okrągłe / Round back

Plecy wklęsłe / Concave back

Plecy płaskie / Flat back

Plecy okrągło-wklęsłe / Round and concave back

Ogół badanych / Total number of subjects

45

30

21

5

26

127

37

40

7

4

6

94

82

70

28

9

32

221

OGÓŁEM

TOTAL 

RODZAJ POSTAWY

TYPE OF POSTURE

KOBIETY MĘŻCZYŹNI

WOMEN MEN

Charakterystyka postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej studentów 
UE w Katowicach / Body posture in the sagittal plane in the students 
of the University of Economics in Katowice

Dziękujemy wszystkim studen-
tem pierwszego roku studiów za 
udział w badaniach, a wszyst-
kich Czytelników zachęcamy do 
aktywności ruchowej!

 

 

postawa
nieprawidłowa
/

postawa
prawidłowa
/

poor 
posture

correct 
posture

Preliminary analysis of the correlation between back pain and 
body posture showed a statistically significant relationship be-
tween them. Moreover, each deformity was studied individually 
to find out whether the type of deformity affects the correlation 
between pain and posture. It was revealed that musculoskeletal 
pain in the past 7 days results from the concave back (df =1; 

p =.01) high correlation 0.7, p < .01. The 
study also indicated that there is mod-
erate correlation between the concave 
back and the round and concave back 
and pain in the past 6 months. Looking 
at this aspect of the relationship be-
tween body posture and pain, physical 
condition, i.e. build, the amount and dis-
tribution of body fat, mustn’t be ignored. 
The differences between the groups in 
terms of the BMI index allow for an initial 
assumption that excessive weight may 
contribute to pathological pain within 
the motor organ.

Our own study shows that 80 per cent of young people on the 
cusp of working age have postural defects, which is consistent 
with the findings of other studies. In order to prevent spinal dis-
eases and an increasing pain often accompanying them, it is nec-
essary to take conscious and determined action to make up for 
the movement deficit. In Poland, just 5 per cent of men and 3.5 
per cent of women do a sport, which isn’t an optimistic prognosis 
of the future performance of Polish spines.

We would like to thank all the 
first-year students for their par-
ticipation in the study and en-
courage all the readers to take 
up physical activity!

© undrey – Fotolia.com
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To już szósta edycja turnieju. 
Dziennikarze i rzecznicy, ry-
walizując ze sobą, starali się 
nie tylko pokazać, jak wiele 
można zdziałać z pomocą 1% 
podatku przy rozliczeniu rocz-
nym, ale także, która profesja 
przyciąga osoby bardziej 
utalentowane sportowo. Po 
siatkówce (2011), strzelaniu 
(2012), squashu (2013), bad-
mintonie (2014) i koszykówce 
(2015), zmierzyli się w kolejnej 
dyscyplinie – futsalu. Tym 

W środę 9 marca br. 
w Katowicach drużyny 
rzeczników prasowych 
i dziennikarzy roze-
grały mecz futsalu. 
Jak co roku przyświe-
cała im idea pozosta-
wienia 1% podatku 
organizacjom pożytku 
publicznego z regionu. 
Naszą uczelnię repre-
zentował rzecznik pra-
sowy – Marek Kiczka.

they were motivated 
by the intention to do-
nate 1% of income tax 
to public benefit orga-
nizations based in the 
region. The university 
was represented by 
Marek Kiczka, our 
spokesman.

razem, po trwającej kilka lat 
dobrej passie rzeczników, 
w wyrównanym i zaciętym 
meczu wygrali dziennikarze, 
a o zwycięstwie przesądziły 
rzuty karne. 

Na meczu obecny był przed-
stawiciel organizacji pożytku 
publicznego dr hab. Piotr 
Muschalik, wykładowca na ka-
towickiej ASP i ojciec naszego 
absolwenta, Bruna Muscha-
lika, który w sierpniu 2015 r. 
zaginął w Indiach. Zachęcał 
do wspierania organizacji ze 
Śląska, także tej, która została 
utworzona, by pomóc w po-
szukiwaniach Bruna. Więcej 
o Brunie Muschaliku i akcji 
m.in. na: www.facebook.com/
brunomuschalik91.

On Wednesday,  
9 March, in Katowice 
the teams of spoke-
smen and journalists 
played a game of futsal. 
As in previous years, 

It was the 6th edition of 
the tournament. Competing 
against each other, spokes-
men and journalists wanted 
to prove not only how much 
could be achieved with 1% of 
income tax, but also which 
profession attracted people 
with greater talent for sport. 
After volleyball (2011), shoot-
ing (2012), squash (2013), 
badminton (2014) and bas-
ketball (2015), they tried their 
“leg” at one more discipline – 
futsal. This time, after a few 
years’ winning streak of the 
spokesmen, the journalists 
triumphed in penalty shots in 
this closely fought game.

In the audience there was  
a public benefit organization 
representative, Dr hab. Piotr 
Muschalik, lecturer at the 
Academy of Fine Arts in Kato-
wice and the father of our 
graduate, Bruno Muschalik, 
who went missing in India in 
August 2015. He encouraged 
everybody to support organi-
zations from Silesia, including 
the one started to help look 
for Bruno. More about Bruno 
Muschalik and the search  
on www.facebook.com/ 
brunomuschalik91.

Rzecznicy  
vs dziennikarze, 

czyli 1% dla 
Śląska 2016 Spokesmen 

vs. journalists,  
or 1% for 
Śląsk 2016

  Drużyny rzeczników 

i dziennikarzy wraz 

z sędzią i komentatorem 

tuż przed meczem / The 

teams of spokesmen and 

journalists with the ref-

eree and the commenta-

tor right before the game, 

fot. / photo G. Goik

  Na bramkę strzela  

M. Cader z TVP3 Katowice 

/ M. Cader from TVP3 

Katowice shooting at 

goal, fot. / photo G. Goik
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DZIENNIKARZE / JOURNALISTS

Krzysztof Bąk − Polsat News

Michał Cader − TVP3 Katowice

Tomasz Ciesielski – TVN24.pl

Piotr Girczys – Polska Agencja Prasowa

Marcin Hirnyk – Radio Piekary

Adrian Leks – Telewizja TVS

Wojciech Marczyk – RMF MAXXX

Paweł Pawlik – Onet

Jacek Sroka – Dziennik Zachodni

Bartłomiej Wnuk – Magazyn PLACE

RZECZNICY / SPOKESMEN

Waldemar Bojarun – UM Katowice

Paweł Doś – Politechnika Śląska

Rafał Jankowski – NSZZ Policjantów

Marek Kiczka – Uniwersytet Ekonomiczny 

w Katowicach

Marcin Marzyński – TAURON Dystrybucja

Rafał Łysy – UM Sosnowiec

Mirosław Rusecki – ASP w Katowicach

Jacek Szymik-Kozaczko – Uniwersytet 

Śląski w Katowicach

Krzysztof Trzosek – Tyski Sport

Podróż życia  
na wyciągnięcie ręki

A trip of your life –  
within your reach

Wszystkich, którzy zdecydowali się 
wyjechać na wolontariat w ramach 
programu Global Citizen, łączy jedno 
– marzenia stają się rzeczywistością. 
Razem z AIESEC, największą organi-
zacją studencką na świecie, możesz 
wyjechać do Azji, Ameryki Południo-
wej, Afryki lub zwiedzić Europę. Od 
spełnienia marzeń dzieli cię napraw-
dę niewiele.

 – Dzięki własnej odwadze i wsparciu 
AIESEC rozpoczęłam swój siedmio-
tygodniowy pobyt w Sankt Peters-
burgu. Tamtego lata poznałam osoby 
z kilkunastu krajów, położonych na 
różnych kontynentach. Nigdy wcze-
śniej nie zdawałam sobie sprawy, 
że ludzi, których dzieli bardzo wiele, 
może łączyć jeszcze więcej – wspo-
mina Roksana, która na wolontariat 
wyjechała do Sankt Petersburga. 
Z kolei Monika zdecydowała się na 
podróż do Indonezji, przeżywając 
szok kulturowy. – Tamtejsza kuchnia 
opiera się głównie na ryżu, co jest 
zwykle szokiem dla Europejczyków. 

Jedzenie ryżu trzy razy dziennie jest 
niesamowitą odmianą w porównaniu 
ze zwyczajami panującymi w na-
szym kraju – mówi z uśmiechem. 
Natomiast Ania podczas swojego 
wolontariatu zwalczyła stres. – Nigdy 
nie zapomnę pierwszej lekcji języka 
angielskiego. Nogi trzęsły mi się jak 
galaretka, a wlepione we mnie dwa-
dzieścia par ciekawskich oczu powo-
dowało dreszcze na plecach. Z lekcji 
na lekcję stres gdzieś znikał. Ustąpił 
miejsca radości i energii, którą odkry-
łam w sobie podczas pracy z dziećmi 
– przywołuje swoje wspomnienia 
z wyjazdu na Węgry.

Odważ się na więcej! Tak jak Roksa-
na, Monika, Ania i wiele innych osób. 
Razem z największą studencką orga-
nizacją na świecie możesz zwiedzić 
kraje europejskie, azjatyckie, a także 
te zza Atlantyku. Podróż życia jest 
na wyciągnięcie ręki. Wejdź na kato.
aiesec.pl/gcitizen i poznaj więcej 
szczegółów!

Global Citizen to międzynarodowy program wymiany dla osób zaintere-
sowanych rozwojem osobistym, odkrywaniem i dzieleniem się swoją kul-
turą. W zależności od zainteresowań dzieli się na:

  Global Citizen Culture − polega na edukacji kulturalnej, opiece nad 
dziećmi czy budowaniu podstaw tolerancyjnych,
  Global Citizen Management − skupia się na rozwijaniu umiejętno-
ści związanych z obszarami marketingu, zarządzania i prowadzenia 
warsztatów.

Jesteś młody, marzysz o zwiedzeniu całego świata, ale nie 
masz na to rulonu pieniędzy? Zobaczenie niepowtarzal-

nych miejsc na świecie i poznanie innych kultur umożliwi 
ci organizacja studencka tworzona przez młodych ludzi.

Olga Krzysztofik

VS

Are you a young person, dreaming about travelling thro-
ughout the world but not really someone who is rolling in 
it? A student organization, created by young people, will 
help you see many unforgettable places worldwide and 

experience different cultures.

Akcja drużyny rzeczników / The team of spoke-

smen attacking the opponents’ goal,  

fot. / photo G. Goik 



AIESEC to globalna organizacja prowadzo-
na przez młodych ludzi, która od ponad  
67 lat realizuje program praktyk i wolonta-
riatów, docierając do 126 krajów i terytoriów. 
W Polsce jesteśmy obecni w 16 największych 
ośrodkach akademickich, gdzie poprzez 
realizowane projekty i pracę zespołową 
umożliwiamy studentom rozwój osobisty 
i profesjonalny. Kształtujemy wśród nich 
postawę przedsiębiorczości oraz umiejętno-
ści komunikacyjne. Rozwijamy przyszłych 
liderów, którzy w odpowiedzialny sposób 
będą wpływali na swoje lokalne otoczenie.

AIESEC is a global organization run by 
young people, which has provided intern-
ships and volunteer opportunities for over 
67 years now, reaching 126 countries and 
territories. In Poland we are present in  
16 biggest academic centers, where we help 
students in their personal and professional 
development by implementing projects and 
teamwork. We teach them to be entrepre-
neurial and improve their communication 
skills. We develop future leaders who will 
have impact on their local environment in  
a responsible way.

AIESEC Polska
Oddział Lokalny Katowice  
Uniwersytet Ekonomiczny 

AIESEC Poland
Local Branch in Katowice,  
University of Economics
http://www.aiesec.pl/katowice
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Global Citizen is an international exchange program for people interested 
in personal development, sharing their own – and discovering other – 
cultures. Depending on your areas of interest, you may join:

  Global Citizen Culture, which focuses on cultural education, taking 
care of children and strengthening tolerance,
  Global Citizen Management, which helps to develop skills in the areas 
of marketing, management and delivery of workshops.

All the volunteers who have decided 
to join the Global Citizen program 
have one thing in common – their 
dreams come true. Together with 
AIESEC, the world’s largest student 
organization, you can travel to Asia, 
South America, Africa or visit Europe. 
Not much has to be done to make 
you fulfil your dreams.

– “My own courage and the sup-
port from AIESEC have helped me to 
embark on a journey to spend seven 
weeks in Sankt Petersburg. That 
summer I met people hailing from 
several countries on different conti-
nents. Never could I have thought, 
before that experience, that people 
who were so different in many ways 
could also have so much in com-
mon” – recalls Roksana, who went 
to Sankt Petersburg under the vol-
unteer scheme. Monika, in turn, has 
decided to visit Indonesia and have 
experienced a culture shock.  
– “The local cuisine is mainly based 
on rice, which tends to be shock-

ing for Europeans. Eating rice three 
times a day is not really similar to 
any eating habits that are prevailing 
in our country” – she says smilingly. 
Ania, during her voluntary work, has 
managed to cope with stress.  
– “I will never forget my first English 
lesson. My legs turned to jelly and 
the twenty pairs of eyes staring 
at me were sending shivers down 
my spine. But as the time went by, 
stress started to disappear with 
every lesson. I could feel joy and 
energy, which I discovered during my 
work with children” – she says, going 
back to her time in Hungary.

Dare to do more! Just like Roksana, 
Monika, Ania and many others. 
Together with the world’s largest 
student organization, you can visit 
many countries in Europe and Asia 
as well as across the Atlantic ocean. 
A trip of your life may be within your 
reach. Visit kato.aiesec.pl/gcitizen 
and find out more!
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– Gdy tylko dowiedzieliśmy się o kolejnej 
edycji tej inicjatywy, przyłączyliśmy się 
– tak jak w roku ubiegłym – wygaszając 
oświetlenie sal, korytarzy, wejść, holi, 
napisów na budynkach w kampusie głów-
nym – mówi prof. Sławomir Smyczek, 
prorektor ds. edukacji i internacjonalizacji. 
Dla bezpieczeństwa pozostawione zostało 
oświetlenie zewnętrzne − parkingi, lampy 
na placach i dziedzińcach.

„Bądź głosem tych, 
którzy go nie mają”
Tegoroczna 9. edycja Godziny dla Ziemi 
WWF była poświęcona niezwykłemu 
gatunkowi, jakim jest wilk, i odbyła się 
pod hasłem „Godzina dla wilka. Bądź 
głosem tych, którzy go nie mają”. Dzięki 
uczestnictwu Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach grono odbiorców 
akcji powiększyło się, a rok 2016 stał się 
rekordowy pod względem liczby miast 
i obiektów wspierających tę akcję. W tym 

Marek Kiczka

Organizacja WWF Polska nade-
słała podziękowania dla naszej 

uczelni. Już drugi rok z rzędu 
włączyliśmy się w akcję „Godzina 

dla Ziemi WWF”. Wieczorem  
19 marca, o godz. 20.30, miliony 
ludzi, instytucji i miast na całym 
świecie na symboliczną godzinę 

zgasiło światło, aby dać wyraz 
troski o przyszłość naszej planety.

roku podczas akcji zgasły światła w 178 
krajach. Każdego roku miasta na całym 
świecie wyłączają oświetlenie najbar-
dziej rozpoznawalnych budynków. Gasną 
m.in. wieża Eiffla w Paryżu, Tower Brid-
ge w Londynie, Brama Brandenburska 
w Berlinie, Pałac Kultury i Nauki w War-
szawie, bazylika Mariacka w Krakowie 
czy Spodek w Katowicach.
Organizatorzy mają nadzieję, że udział 
w tej największej na świecie akcji ekolo-
gicznej będzie impulsem do wprowadza-
nia korzystnych zmian oraz motywowa-
nia do nich innych, a także propagowania 
postaw proekologicznych. To nie tylko 
czas, kiedy na godzinę gasną światła 
budynków na wszystkich kontynentach 
– to także czas, w którym wszyscy mogą 
realnie pomóc przyrodzie, podejmując 
konkretnie działania mające na celu jej 
ochronę.

Odpowiedzialni  
społecznie nie od dziś
To nie pierwsza akcja Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach o charak-
terze prospołecznym czy ekologicznym. 
W 2014 roku wzięliśmy udział w akcji 
profilaktyki raka szyjki macicy „Granat 
na Raka” w ramach Akademickiej Koali-
cji na rzecz Walki z RSM. W 2015 roku 
wsparliśmy ogólnoświatową akcję pro-

filaktyki raka jąder i prostaty w ramach 
inicjatywy Movember Polska oraz utwo-
rzyliśmy ścieżkę drzew polskich, pełniącą 
funkcje dydaktyczne i ekologiczne – Uni-
EKO. W tym roku nasz uniwersytet, jako 
pierwsza uczelnia wyższa, włączył się 
także w Narodową Loterię Paragonową, 
akcję edukacyjną organizowaną przez 
Ministerstwo Finansów, zachęcając tym 
samym do wspierania uczciwej konkuren-
cji i przedsiębiorców. 
Działalność ta jest elementem społecznej 
odpowiedzialności, wpisanym w Misję 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach, który angażuje się w sprawy ważne 
dla gospodarki i społeczeństwa – w tym 
środowiska – poczynając od macierzyste-
go regionu.

– As soon as we found out about the 
next edition of this initiative, we joined 
in – just like a year ago – by switching 
off the lights in classrooms, corridors, 
entrances, halls, signboards at the main 
campus buildings – says Prof. Sławomir 
Smyczek, Vice-Rector for Education and 
Internationalization. For safety reasons, 
just the external lighting was left on – at 
car parks, squares and backyards.

Our University has received  
a thank-you letter from WWF Po-
land. This was our second year of 
participation in the ‘WWF Earth 
Hour’ initiative. On 19 March in 
the evening, at 8:30, millions of 

people, institutions and towns 
worldwide switched off their 
lights for a symbolic hour, to 

manifest their care for the future 
of our planet.

Socially 
responsible 
university
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“Speak out for the one  
who cannot speak”
This year’s 9th edition of WWF Earth 
Hour was dedicated to a unique spe-
cies, i.e. wolves, and was held under the 
motto of ‘Hour of the wolf. Speak out for 
the one who cannot speak’. The Univer-
sity of Economics in Katowice, through 
its participation, added to the popular 
appeal of the initiative and the year 
2016 became a record-breaking year, 
in terms of the number of towns and 
entities supporting the campaign. This 
year the lights were switched off in 178 
countries. Every year numerous cities all 
over the world switch off lighting in their 
landmark buildings. Lights are off e.g. 
in the Eiffel Tower in Paris, the Tower 
Bridge in London, the Brandenburg Gate 
in Berlin, the Palace of Culture and Sci-
ence in Warsaw, St. Mary’s Basilica in 

Cracow and the Spodek sport and show 
arena in Katowice.
The organizers hope that the participa-
tion in this largest green campaign in 
the world will lead to the introduction of 
beneficial changes and motivate others 
to follow, as well as promoting environ-
mentally-friendly attitudes. It’s not only 
the time when lights are switched off in 
buildings on all the continents but also 
the time when everyone may make a real 
contribution to help the nature, conduct-
ing specific activities which are aimed at 
environmental protection.

Socially responsible 
for a long time
This is not the first social and envi-
ronmental initiative the University of 
Economics in Katowice has joined. In 
2014 we took part in ‘Cancer Grenade’ 

campaign, encouraging the prevention of 
cervical cancer as part of the Academic 
Coalition to Stop Cervical Cancer. In 2015 
we supported a global campaign against 
testicular cancer and prostate cancer – as 
part of Movember Polska campaign – and 
created a Path of Polish trees, an educa-
tional and environmental initiative known 
as UniEKO. This year our University, as 
the first institution of tertiary education, 
joined a national receipt lottery – an edu-
cational scheme organized by the Ministry 
of Finance, to promote fair competition 
and entrepreneurship. 
Such activities are a component of social 
responsibility, embedded in the mission of 
the University of Economics in Katowice, 
which is involved in numerous initiatives 
– starting from our own region – that are 
important for the economy and the soci-
ety, including environmental campaigns. 

  Podziękowanie WWF Polska dla uniwersytetu za 

udział w akcji „Godzina dla Ziemi” / A thank-you letter 

the University received from WWF Poland for its partici-

pation in the ‘The Earth Hour’ campaign

  Budynek CNTI po zmroku – tuż przed wygaszeniem 

świateł / CNTI Building after nightfall – just before the 

lights were switched off, fot. / photo K. Piątek



7 czerwca br. na naszej uczelni odbyły się kolejne warsztaty 
z cyklu „Zarządzanie w praktyce”. Tym razem poprowadził je 
Jan Adamski – przedsiębiorca, doradca, bloger. Spotkanie pt. 
„Garderoba menedżera: Jak dobrze wyglądać i nie popełniać 

błędów” zorganizowane było z inicjatywy prorektora ds. eduka-
cji i współpracy z zagranicą prof. dr. hab. Wojciecha Dyducha.

„Dobry, elegancki ubiór otwiera 
wiele różnych drzwi” – wywiad 
z blogerem modowym Janem 

Adamskim
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Antonina Litińska 

kowym spotkaniu na swoim 
blogu. Oto krótki wywiad, 
którego udzielił mi niezwykle 
elegancki Jan Adamski. 

Na co Pan zwraca uwagę przy 
pierwszym spotkaniu? Co 
według Pana jest najbardziej 
charakterystyczne w stylizacji 
zarówno kobiet, jak i męż-
czyzn? 

Zwracam bardzo dużą uwa-
gę na buty, to jest pierwszy 
element, który rzuca mi się 
w oczy. W drugiej kolejności 
patrzę na zgranie kolorystycz-
ne. Nazywam to koordynacją 
kolorystyczną. Mówi nam ona, 

Bezpośredni i prosty sposób 
przekazu jest, moim zdaniem, 
cechą wyróżniającą wykłady 
prowadzone przez mężczyzn. 
Przewodnik stylizacji mene-
dżera został przygotowany 
w bardzo ciekawy i zrozumiały 
sposób. Nawet jeśli ktoś nigdy 
nie słyszał nic o stylu i nigdy 
nie nosił garnituru, mógł 
w przystępny sposób uzyskać 
pełny pakiet informacji na 
temat tego, jak wyglądać 
z klasą. Wszystko zostało 
wyjaśnione na przykładach 
z życia wziętych (np. zdjęć ce-
lebrytów). Korzystając z oka-
zji, postanowiłam zadać kilka 
pytań i napisać o tym wyjąt-

czy dobrze dobrane są między 
sobą poszczególne składniki 
ubioru pod względem kolorów. 

Czy miały miejsce w Pana ży-
ciu sytuacje, kiedy dobry styl 
„ratował Panu życie”?  
Czy pomogło to w karierze? 

Żeby uratowało mi życie, to 
chyba nie. Ale jest coś takiego, 
co zmienia stosunek ludzi do 
człowieka, który jest dobrze 
ubrany. Niewątpliwie dobry, 
elegancki ubiór otwiera wiele 
różnych drzwi. 

Zawsze pytam o jedną rzecz, 
ponieważ mój blog jest  

o inspiracjach: co Pana  
w życiu inspiruje? 

Hmm, generalnie bardzo lubię 
styl włoski, na nim bardzo się 
wzoruję, inspiruje mnie. Taki 
luźny styl, który się nazywa 
sprezzatura. Jest to połącze-
nie elegancji z nonszalancją 
i luzem w ubiorze. I to bardzo 
mi odpowiada. A druga rzecz 
to kolory. Uwielbiam kolory, 
w związku z czym często sto-
suję bardzo barwne elementy 
swojej stylizacji, czasami to 
jest niezwykle kontrowersyj-
ne, przez wiele osób wręcz nie 
do zaakceptowania.

On 7 June our University held another workshop from the ‘Manage-
ment in Practice’ series. This time the workshop was run by Jan Ad-
amski – an entrepreneur, adviser and blogger. The meeting entitled 
‘A manager’s wardrobe: How to look good and avoid mistakes’ was 
organized with the support of prof. Wojciech Dyduch, Vice-Rector 

for Education and International Cooperation.

‘Good and smart outfit may open 
many doors’ – an interview with 
Jan Adamski, a fashion blogger

I tend to think that direct and 
simple delivery is a typical 
feature of lectures conducted 
by men. A style guide for 
managers has been prepared 
in a very interesting and clear 
manner. Even someone who 
has not heard much about 
style and has never worn  
a suit can get exhaustive 
information on how to look 
classy. Everything is illus-
trated by giving real-life ex-
amples (e.g. photos of celeb-
rities). Using the opportunity, 

Fot. / photo janadamski.eu
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Antonina Litińska 
absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Kato-
wicach, pracuje w Biurze Komunikacji i Relacji Mię-
dzynarodowych. Od marca 2016 roku prowadzi blog 
w języku angielskim „Get inspired by Antonina”. Jego 
popularność w kraju i za granicą intensywnie wzra-
sta. Ma czytelników w Wielkiej Brytanii, Niemczech, 
a nawet Stanach Zjednoczonych. 
http://getinspiredbyantonina.blogspot.com/

Antonina Litińska 
graduated from the University of Economics in Kato-
wice, currently works in the International Relations 
and Communication Office. Since March 2016 she has 
been running a blog in English, under the title of “Get 
inspired by Antonina”. Her blog is becoming increas-
ingly popular in Poland and abroad. She has her read-
ers in the UK, Germany and even the United States.  
http://getinspiredbyantonina.blogspot.com/

Ekonomiczne  
losy absolwentów  
UE Katowice
Z danych pochodzących z Ogólnopolskiego 
Systemu Monitorowania Ekonomicznych 
Losów Absolwentów Szkół Wyższych 
(ELA), wdrożonego w maju 2016 roku przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go, wynika, że:

  Zarówno na Śląsku wśród publicz-
nych uczelni, jak również wśród 5 pu-
blicznych uczelni ekonomicznych 
działających w Polsce, to właśnie 
absolwenci Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach (studiów I i II stopnia 
łącznie) średnio najszybciej podejmują 
pierwszą pracę po uzyskaniu dyplomu 
(2,05 miesiąca). Średnio najszybciej po-
dejmują też pierwszą pracę na umowę 
o pracę po uzyskaniu dyplomu (2,44 
miesiąca).

  60% absolwentów studiów II stopnia na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowi-
cach (z tytułem magistra) znajduje za-
równo swoją pierwszą pracę, jak i pierw-
szą pracę na umowę o pracę, od razu po 
uzyskaniu dyplomu.

Career Destinations 
of the UE Katowice 
Graduates
The data from the “Nationwide System of 
Monitoring the Destinations of University 
Graduates” (ELA), launched by the Ministry 
of Science and Higher Education in May 
2016, show that:

  both among Silesian public universi-
ties and five public universities of 
economics in Poland, the graduates of 
the University of Economics in Katowice 
(the first and second cycles of study) find 
their first job the fastest (the average of 
2.05 months after graduation). They are 
also the fastest to get their first employ-
ment contract (the average of 2.44 
months after graduation);
  60% of the graduates of the second cycle 
of study at the University of Economics in 
Katowice (master’s degree holders) both find 
their first job and enter their first employ-
ment contract upon graduation. 

I have decided to ask a few 
questions and write about 
this extraordinary meeting 
in my blog. Here is a short 
interview I have conducted 
with extremely elegant Jan 
Adamski. 

What do you pay attention 
to when meeting someone 
for the first time? Which fea-
tures do you find most typical 
for the styles presented by 
women and men? 

I pay a lot of attention to 
shoes, this is the first thing 
that catches my eye. Then, 
the harmonious choice of 
colors. This is what I call 
color coordination. It tells 
us whether specific items of 
clothing are well composed in 
terms of colors. 

Can you recall any situations 
when a good style has helped 
you to ‘save your life’? Has it 
been helpful in your career? 

Not really, not any life-saving 
situations at least. But this is 
something that may change 
other people’s attitude 
to someone who is well 
dressed. There is no doubt 
that good and smart outfit 
may open many doors. 

This is the question I always 
ask, as my blog focuses on 
inspiration: what inspires 
you in your life? 

Hmm, in general I like the 
Italian style a lot, I see this 
style as inspiring and try 
to follow it. There is such 
a casual style called sprez-
zatura. It’s a combination of 
elegance with nonchalance 
and a relaxed attitude to 
clothing. I find it very appeal-
ing. Another thing is colors.  
I love colors that’s why  
I often use colorful elements 
in my style work, which is 
sometimes quite controver-
sial or even unacceptable for 
many people.

©
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Nowości  
wydawnicze

Zapowiedzi

New releases
Coming soon
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Janusz Cichy, Witold Gradoń 
Usługi bankowości inwestycyjnej.  
Wybrane zagadnienia 

Maciej Mitręga (red.) 
Networking akademicki jako czynnik  
produktywności pracowników naukowych 

Joanna Palonka, Małgorzata Pańkowska, 
Mariusz Żytniewski (red.) 
Modele techniczno-społeczne wirtualizacji 
i udostępniania na żądanie zasobów IT 

Anna Kwiecień, Beata Reformat (red.) 
Biznes w kulturze – kultura w biznesie.  
Wybrane problemy

Bogumiła Krzeszowska-Zakrzewska  
Wielokryterialne harmonogramowanie  
portfela projektów 
Seria Informatyka w Badaniach Operacyjnych 
pod red. Tadeusza Trzaskalika

Janusz Cichy  
Rating na rynku finansowym 

Izabela Sztangret 
Zarządzanie wiedzą marketingową  
w strukturach sieciowych sektora  
produktów informatycznych 

Urszula Janeczek  
Społeczna odpowiedzialność  
przedsiębiorstwa a marketing 

Tadeusz Trzaskalik (red.)  
Analiza i wspomaganie decyzji  
w praktyce gospodarczej
Seria Informatyka w Badaniach Operacyjnych 

Henryk Brandenburg,  
Przemysław Sekuła (red.) 
Projekty regionalne i lokalne – sukces projektu 

Grzegorz Kończak 
Testy permutacyjne. Teoria i zastosowania 

Grażyna Trzpiot (red.) 
Modelowanie wielowymiarowych struktur 
danych i analiza ryzyka 

Irena Pyka, Aleksandra Nocoń,  
Joanna Cichorska  
Nadzwyczajna polityka monetarna banków 
centralnych a stabilność sektora bankowego 

Włodzimierz Szkutnik (red.) 
Ryzyko w procesach decyzyjnych rynku kapi-
tałowego w relacji do uwarunkowań ekono-
micznych. Stabilność systemów ekonomicznych 
a kryzysy 

Agnieszka Hat, Sławomir Smyczek 
Etnocentryzm konsumencki na rynku  
usług finansowych 

Gabriela Łukasik, Joanna Błach 
Strategie finansowe przedsiębiorstwa 

Beata Dratwińska-Kania 
Rachunkowość instrumentów finansowych 

Krystyna Lisiecka, Iwona Burka 
Lean Service w teorii i praktyce 

Maria Balcerowicz-Szkutnik,  
Elżbieta Sojka, Włodzimierz Szkutnik 
Wnioskowanie statystyczne w przykładach 
i zadaniach. Wydanie II uzupełnione  
i poprawione 

Blandyna Puszer 
Rynek obligacji strefy euro 

Andrzej Piosik 
Kształtowanie wyniku finansowego przez 
podmioty sprawozdawcze w Polsce. Diagnoza 
dobrej i złej praktyki w rachunkowości 

Aleksander Jerzy Witosz, Ewa Janik 
(red.) 
Od restrukturyzacji do likwidacji spółek  
handlowych 

Tomasz Ingram 
Zarządzanie talentami i pracownikami  
w dojrzałym wieku w kontekście wpływu  
na wyniki przedsiębiorstwa 

Janusz Cichy, Blandyna Puszer (red.) 
Sektory bankowe w Unii Europejskiej 

Anna Kuzior,  
Aleksandra Szewieczek (red.) 
Współczesne problemy i kierunki transforma-
cji rachunkowości i rewizji finansowej. Tom 1

Dorota Adamek-Hyska, Katarzyna  
Tkocz-Wolny (red.) 
Współczesne problemy i kierunki transforma-
cji rachunkowości i rewizji finansowej. Tom 2

Jerzy Mika, Adrianna Mastalerz-Kodzis 
(red.) 
Elementy matematyki dla studentów ekonomii 
i zarządzania. Decyzje 

Grażyna Musiał (red.) 
Mikroekonomia. Zbiór zadań i ćwiczeń.  
Wydanie III rozszerzone 

Anna Skórska 
Rynek pracy. Wybrane zagadnienia 

Tadeusz Sporek i inni 
Unia Europejska wobec wybranych problemów 
wewnętrznych 

Stanisław Swadźba (red.) 
Systemowe uwarunkowania wzrostu  
i rozwoju gospodarczego krajów Azji  
Południowo-Wschodniej

Zbigniew Widera, Helena Pravdová 
Marketing wydawniczy 

Magdalena Wójcik-Jurkiewicz (red.) 
Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach 
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W dużym skrócie o uczelni

Ponad 11 000 studentów
Ponad 500 nauczycieli akademickich
Studia magisterskie i licencjackie na 18 kierunkach
Studia doktoranckie
Studia podyplomowe na ponad 60 kierunkach 
Programy edukacji ekonomicznej dla dzieci i młodzieży 
oraz Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku

W 1936 roku zapadła decyzja o uruchomieniu w Kato-
wicach Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodar-
czych, które miało być odpowiedzią na potrzeby inwe-
stycyjne przemysłu rozwijającego się na Górnym Śląsku. 
Pierwszy wykład odbył się 11 stycznia 1937 roku. Rocz-
nicę tego wydarzenia obchodzimy jako Święto Uczelni 
– dziś Uniwersytetu Ekonomicznego.

Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach są cenieni na rynku pracy. Szczycimy się tym, 
że ponad 85% naszych absolwentów znajduje pracę 
w ciągu roku od ukończenia studiów. Pod względem 
wysokości wynagrodzenia zajmują 2. miejsce pośród 
uczelni wyższych na Śląsku, a co czwarty nasz absol-
went zajmuje stanowisko kierownicze.

W naszej uczelni działają programy współpracy między-
narodowej z ponad 200 uczelniami na całym świecie. 
Daje to możliwość zrealizowania części studiów w całej 
Europie, Chinach, na Tajwanie, w Hongkongu, Korei, 
Singapurze, Brazylii, Kolumbii, Chile, Rosji, Stanach Zjed-
noczonych.

Zdaniem studentów zagranicznych Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach to najbardziej przyjazna uczelnia 
w kraju: potwierdzeniem jest pierwsze miejsce w bada-
niu satysfakcji studentów zagranicznych w Polsce prze-
prowadzonym przez StudyPortals’ International Student 
Satisfaction Awards.

W budynkach uniwersytetu mieszczą się 184 sale dy-
daktyczne, w tym multimedialne i nowoczesne sale 
komputerowe oraz 4 aule. Dysponujemy również za-
pleczem sportowym: basenem, sauną, 2 salami gimna-
stycznymi i siłownią. Studenci mogą również korzystać 
z Centrum Nowoczesnych Technik Informatycznych oraz 
zasobów Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Aka-
demickiej. Poza Katowicami kształcimy także w Rybniku 
na Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji.

In brief

Over 11,000 students
Over 500 academic teachers
Undergraduate and graduate courses in 18 fields
Doctoral studies
Post-graduate courses in over 60 fields
Economic education programmes for primary  
and secondary school students and the University  
of Economics of the Third Age

In 1936, the School of Social and Economic Sciences 
was formally established in response to the invest-
ment needs of the growing industry in Górny Śląsk. 
The first lecture was held on 11 January 1937.  
The anniversary of this event is now celebrated as  
the University Day.

The graduates of the University of Economics in Kato-
wice are valued by employers in the labour market. 
We take pride in the fact that more than 85 percent 
of our graduates find employment within a year of 
graduation. In terms of remuneration, they rank second 
among higher education graduates in Śląsk and one in 
four works in a management position.

Our University runs international cooperation pro-
grammes with over 200 higher education institutions 
worldwide. Students have an opportunity to complete 
part of their course of studies in all European coun-
tries, in Taiwan, Hong Kong, Korea, Singapore, Brazil, 
Columbia, Chile, Russia, and the USA. 

International students consider the University of Eco-
nomics in Katowice the most welcoming university in 
Poland: they declared it in the international student 
satisfaction survey conducted by StudyPortals’ Inter-
national Student Satisfaction Awards

The university buildings house 184 classrooms, com-
prising also multimedia and computer rooms, and 4 lec- 
ture halls. Sports facilities include a swimming pool,  
a sauna, two gyms, and a fitness club. Students can 
also use the Advanced Information Technology Centre 
and the resources available at the Scientific Informa-
tion Centre and Academic Library.
We teach at two locations: in Katowice and in Rybnik, 
where the Faculty of Business, Finance and Administra-
tion is based.

                                                                              Źródła: / Sources:

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,400506,wiekszosc-absolwentow-slaskich-uczelni-znajduje-prace.html

http://wynagrodzenia.pl/artykul.php/wpis.3175

Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach –  
Keystone Consulting Sp. z o.o., listopad 2011



5 wydziałów Uniwersytetu  
Ekonomicznego w Katowicach

Wydział Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku

Wydział Ekonomii

Wydział Finansów i Ubezpieczeń
 

Wydział Informatyki i Komunikacji

Wydział Zarządzania

Podążaj dobrym tropem

Studia
www.ue.katowice.pl/kandydaci

Studia podyplomowe
www.ue.katowice.pl/ssbia

Języki biznesu
www.ue.katowice.pl/ssjb

Współpraca z gospodarką
www.ue.katowice.pl/biznes

Międzynarodowa wymiana studentów
www.ue.katowice.pl/bmws

Przywileje dla absolwentów
www.ue.katowice.pl/spa

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
www.ue.katowice.pl/ciniba

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
www.ue.katowice.pl/cnti

+48 32 432 9852  
dziekanat.wbfu@ue.katowice.pl

+48 32 257 7559  
dziekanat.we@ue.katowice.pl

+48 32 257 7732  
dziekanat.fiu@ue.katowice.pl

+48 32 257 7979 
dziekanat.wiik@ue.katowice.pl

+48 32 257 7002  
dziekanat.wz@ue.katowice.pl

5 Faculties of the University  
of Economics in Katowice

Faculty of Business, Finance and Administration in Rybnik

Faculty of Economics

Faculty of Finance and Insurance

Faculty of Informatics and Communication

Faculty of Management

Follow the right paths

Degree courses
www.ue.katowice.pl/kandydaci

Post-graduate studies
www.ue.katowice.pl/ssbia

Business languages
www.ue.katowice.pl/ssjb

Cooperation with business partners
www.ue.katowice.pl/biznes

International student exchange
www.ue.katowice.pl/bmws

Privileges for graduates
www.ue.katowice.pl/spa

The Scientific Information Centre and University Library 
www.ue.katowice.pl/ciniba

Advanced Information Technology Centre
www.ue.katowice.pl/cnti



W pobliżu

Nieopodal głównego kampusu – na terenach byłej ko-
palni węgla kamiennego – w ostatnich latach powstała 
dzielnica kultury. Tam zachęcamy do odwiedzenia Mu-
zeum Śląskiego lub wysłuchania koncertu w siedzibie 
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, 
uznawanej za jedną z najlepszych sal koncertowych 
świata. Podczas spaceru można także zawitać do Mię-
dzynarodowego Centrum Kongresowego lub katowickiej 
ikony – hali widowiskowo-sportowej „Spodek”. Wraże-
nia architektoniczne – i nie tylko – gwarantowane. Czas 
spaceru: 1 godzina. Wracając można odwiedzić Centrum 
Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką Uniwer-
sytetów Ekonomicznego i Śląskiego. W Katowicach i są-
siadujących miastach można także znaleźć wiele innych 
atrakcji turystycznych, w tym związanych z dziedzic-
twem przemysłowym regionu. 

Gdzie się zatrzymać

W Katowicach z łatwością można znaleźć nocleg w hote-
lach o standardzie biznesowym. W odległości krótkiego 
spaceru od głównego kampusu znajdują się hotele: No-
votel Katowice Centrum i Ibis Budget Katowice Centrum. 
Nieco dalej znajduje się czterogwiazdkowy Qubus Hotel 
Prestige Katowice. W mieście można także zarezerwo-
wać noclegi w apartamentach. 

Międzynarodowe sieci 
i akredytacje

EUA •	 – European University Association 
EAIE •	 – European Association for International Education 
EFMD – Management Development Network •	
ACRU – Association of the Carpathian Region Universities•	
DUKENET – International consortium of business and economics schools •	
PRIME Networking •	
MAG Scholar •	
NICE Network – New Initiatives and Challenges in Europe•	
ATLAS – Association for Tourism and Leisure•	

International networks  
and accreditations

Follow us:

What to see nearby

Recently, a cultural district has been established on the 
site formerly occupied by a coal mine. The places and 
the events worth visiting there include the Silesian Mu-
seum or the concerts held in the new seat of the Polish 
Radio National Symphony Orchestra, which is believed 
to belong among the best concert halls worldwide. You 
can also take a walk to the International Congress Cen-
tre or decide to take a quick glance at the landmark of 
Katowice –“Spodek” Sport and Concert Hall. You will 
certainly be impressed by the architecture – and more 
than that! The walking tour time: 1 hour. On your way 
back, it may be a good idea to see the Scientific Infor-
mation Centre and University Library, a joint facility 
of the University of Economics and the University of 
Silesia. Katowice and the neighbouring towns offer also 
a handful of other tourist attractions, including the sites 
associated with the region’s industrial heritage. 

Where to stay

You can easily find suitable accommodation in Katowice, 
if you opt for business-standard hotels. Novotel Kato-
wice Centrum and Ibis Budget Katowice Centrum are 
just a short walk from our University’s main campus. 
A four-star Qubus Hotel Prestige Katowice is slightly 
farther. You can also book an apartment in the town. 



Jak do nas trafić

Samolotem:  
Najbliższymi lotniskami są Katowice (KTW) oraz Kra-
ków (KRK). Dojazd taksówką z lotniska zajmuje niecałą 
godzinę. Koszt wynosi ok. 140 zł (35 EUR) z Katowic 
i ponad 250 zł (60 EUR) z Krakowa. Z lotniska w Katowi-
cach kursują do centrum Katowic autobusy komunikacji 
publicznej. Z Krakowa można się dostać do Katowic po-
ciągiem lub prywatnymi minibusami. 

Pociągiem: 
Dworzec centralny w Katowicach obsługuje ruch krajo-
wy i liczne połączenia międzynarodowe. Z okolic dworca 
do uczelni najłatwiej dojechać tramwajem lub taksówką. 
Spacer zajmie około pół godziny.

Autobusami krajowymi i międzynarodowymi:  
Liczni operatorzy oferują możliwość dotarcia autobusa-
mi dalekobieżnymi do centrum Katowic. Następnie do 
uczelni najłatwiej dojechać tramwajem lub taksówką.

Samochodem:  
Wszystkie budynki uniwersytetu są zlokalizowane nie-
opodal autostrady A4 (wschód – zachód) oraz popular-
nej drogi krajowej Warszawa – Częstochowa – Katowice 
– Bielsko-Biała. 30 km dzieli nas od skrzyżowania auto-
strad A4 i A1 (północ – południe). 

Komunikacją publiczną:  
Na obszarze metropolitalnym Katowic większość linii 
autobusowych i tramwajowych dojeżdżających w oko-
lice uczelni jest obsługiwana przez KZK GOP. Przystanki 
położone najbliżej głównego kampusu uniwersytetu to: 
przystanek tramwajowy Zawodzie Uniwersytet Ekono-
miczny i przystanek autobusowy Zawodzie Waleriana. 
Rozkład jazdy KZK GOP jest dostępny na stronie:  
www.kzkgop.com.pl. Korzystanie z komunikacji publicz-
nej ułatwiają też aplikacje mobilne, np. jakdojade.pl.

How to find us

By air:  
Katowice (KTW) and Cracow (KRK) are the closest air-
ports. It takes less than one hour to come here by taxi. 
A taxi fare is usually about PLN 140 (EUR 35) from Kato-
wice and over PLN 250 (EUR 60) from Cracow. There are 
shuttle buses running from the Katowice Airport to the 
city centre. From the Cracow Airport you can travel to 
Katowice by train or private minibus service. 

By rail:
The Katowice Railway Station handles domestic traffic 
and operates a number of international connections. 
Once you are there, the easiest way to get to the Uni-
versity is to take a tram or a taxi. A walk should take 
you about 30 minutes.

By coach (domestic or international):  
Numerous coach operators offer long-distance coach 
services which pass through the centre of Katowice.  
On arrival, the easiest way to get to the University is  
to take a tram or a taxi.

By car: 
All the University buildings are located near the A4 
(East-West) motorway and a popular domestic road of 
Warsaw – Częstochowa – Katowice – Bielsko-Biała.  
We are situated 30 km away from the crossing of A4 
and A1 (North-South) motorways. 

Using public transport: 
In the Katowice metropolitan area most bus and tram 
services which stop near the University are operated by 
KZK GOP. The closest tram stop is Zawodzie Uniwersytet 
Ekonomiczny and the closest bus stop is Zawodzie Wale-
riana. A KZK GOP timetable is available online at:  
www.kzkgop.com.pl. Mobile apps, such as jakdojade.pl, 
can also be a good guide when using public transport. 
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Studia podyplomowe i szkolenia 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

WYŻSZE KWALIFIKACJE   / Nasze studia podyplomowe pozwalają podnieść kwalifikacje oraz zdobyć nowe  
umiejętności. Dedykujemy je między innymi: inżynierom, informatykom, biznesmenom, kadrze zarządzającej 
organizacjami prywatnymi i publicznymi, finansistom, psychologom, a także młodych absolwentom. 

KONTAKT ZE SPECJALISTAMI / Mamy ponad 20-letnie doświadczenie w kształceniu słuchaczy na studiach 
podyplomowych. Kadra składająca się z najlepszych specjalistów i praktyków z wielu różnych dziedzin życia 
gospodarczego zapewnia wysoki poziom nauczania.  

DOGODNE FORMY OPŁAT  / Rozumiemy potrzeby naszych słuchaczy, dlatego też oferujemy korzystne  
formy opłat: rozłożenie czesnego na raty, upusty cenowe, System Przywilejów Absolwentów (SPA). 

Post-graduate and training programs  
at the University of Economics in Katowice

HIGHER QUALIFICATIONS / Our post-graduate programs develop professional competences and help  
acquire new skills. They are addressed to engineers, IT specialists, entrepreneurs, executives working for  
private and public organisations, financial staff and managers, psychologists and young graduates.

CONTACT WITH EXPERTS / We have more than 20 years of experience in providing post-graduate courses.  
Our staff, comprised of the best researchers and practitioners in many areas of business, ensure top quality  
of teaching. 

CONVENIENT PAYMENT TERMS    /  We recognize the needs of our clients and are prepared to offer convenient 
tuition payment terms: instalments, discounts, the System of Privileges for Alumni (SPA).
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Uniwersytet Ekonomiczny w Katowiach
Oferta dydaktyczna w języku polskim

Studia pierwszego i drugiego stopnia

(stacjonarne i niestacjonarne)

kierunki:

Analityka Gospodarcza / Dziennikarstwo i Komunikacja 

Społeczna / Ekonomia / Finanse Menedżerskie / Finanse 

i Rachunkowość / Finanse i Rachunkowość w Rybniku / 

Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia / Gospodarka 

i Zarządzanie Publiczne / Gospodarka Przestrzenna / 

Gospodarka Turystyczna / Informatyka / Informatyka 

i Ekonometria / Logistyka / Logistyka (inżynierska) / 

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze / Przedsiębiorczość 

i Finanse / Zarządzanie 

Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) 

Studia podyplomowe i szkolenia

Kursy językowe

Bezpłatne programy edukacji ekonomicznej dla dzieci 

i młodzieży:

EUD – Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy dla klas 5. i 6.

AME – Akademia Młodego Ekonomisty dla gimnazjum

ELiT – Ekonomia dla Liceum i Technikum

UETW – Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku

University of Economics in Katowice
Study in English

Bachelor’s Degree in Finance and Accounting for Business

Master’s Degree in Finance and Accounting for 

International Business

Bachelor’s Degree in International Business

Master’s Degree in International Business

Joint Master’s Degree in European Buisness and Finance

Double Master’s Degree in Quantitative Asset and Risk  

Management

Euro-classes

www.ue.katowice.pl
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