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Od redakcji

Lubię ten tekst…

dzięki któremu możemy wrócić w myślach do roku 1936 
i przechadzać się wraz z doktorami Józefem Lisakiem 
i Tadeuszem Kupczyńskim po lasach muchowieckich, 
przysłuchując się ich rozmowie o nauczaniu na Górnym 
Śląsku „ekonomii, ale nieco innej, praktyczniejszej”. 
Zapis tej dyskusji, odtworzonej przez dr. Józefa Lisaka, 
która ponownie ujrzała światło dzienne dzięki prof. 
Alojzemu Czechowi, zawsze mnie ujmuje. Niejeden raz 
cytowałem go przy okazji jubileuszy w „Forum”* – cytuję 
jego fragment i teraz (str. 5). I za każdym razem mam 
przed oczami te same obrazki. Przyszłego pierwszego 
rektora, widzącego w gęstwinie kominów sens kształ-
cenia ekonomistów – dziś powiedzielibyśmy, że także 
menedżerów; interlokutorów z nadzieją spoglądających 
na otwarcie na świat; elokwentnego acz pragmatycznego 
dr. Kupczyńskiego, mówiącego „Musi to być konkretna 
wiedza, a nie jakieś rozlewne, choć może interesujące 
opisy”. Za każdym razem też zestawiam sobie te teksty 
z uczelnią, jaką znam i poznaję od dwudziestu lat. Wtedy 
rozumiem jedno – ambicje tej dwójki się spełniły. Nawet 
jeśli tu i ówdzie wzdychamy, że mogłoby być lepiej lub 
trochę inaczej, to przecież nie mamy się czego wstydzić. 
Zajmujemy się pełnym spektrum zagadnień ekonomicz-
nych – od owych kominów po rynki najnowocześniej-
szych technologii. Jesteśmy obecni w międzynarodowych 
sieciach współpracy i realizujemy ważne projekty z part-
nerami z całego świata. Cieszymy się z naszej uniwersy-
teckości, ale też twardo stąpamy po ziemi, by uczyć pro-
fesjonalizmu i doradzać w szeroko rozumianym biznesie. 
Nawet nasze obecne zawołanie: blisko – międzynarodo-
wo – przez całe życie, jest jakby żywym świadectwem, 
syntezą tej rozmowy sprzed ponad osiemdziesięciu lat. 
Zdałem sobie z tego sprawę, dopiero pisząc te słowa. Czy-
tajcie więc, Mili Państwo, o tym, co dzieje się w uniwersy-
tecie hic et nunc, ale też poszukujcie tropów z przeszłości 
i pielęgnujcie z całą wspólnotą akademicką nasze dobre 
tradycje. Oddaję w Wasze ręce kolejny numer „Forum”, 
a Jubilatowi życzę co najmniej stu osiemdziesięciu kolej-
nych świetlanych lat! 

Marcin Baron
redaktor naczelny

From the editor

I like the text…

that takes us back to the year 1936 so that we can take 
a walk with dr Józef Lisak and dr Tadeusz Kupczyński 
in the Muchowiec Forest, listening in on their con-
versation about teaching economics in Upper Silesia 
– “economics, but slightly different, more practical”. 
The transcript of this discussion, reconstructed by 
dr Józef Lisak and brought back to see the light of day 
by Prof. Alojzy Czech, repeatedly tugs at my heart. 
I often quoted it in the Forum* on the University’s anni-
versary days – I am quoting a fragment now (page 5). 
It always evokes the same images. The future first rec-
tor, capturing the meaning of educating economists 
– today we would say managers, too – in the forest of 
chimneys; the interlocutors hopefully looking forward 
to greater openness to the world; the eloquent yet prag-
matic dr Kupczyński, saying that “it has to be concrete 
knowledge, not some drawn-out deliberations, however 
interesting they might be”. Every time I read these 
texts, I also confront them with what I know about the 
university of today, and with what I have been learning 
about it for the last 20 years. And then I know for sure 
– the ambitions of the two men did come true. Even 
though we may occasionally wish things were a bit bet-
ter or a little different here and there, we have no reason 
to feel ashamed. We deal with a wide range of economic 
issues – from those chimneys to the markets of state-
of-the-art technologies. We are part of international 
cooperation networks and we implement meaningful 
and important projects with the partners from around 
the world. We take great pride in our academic heritage, 
but we also keep our feet firmly on the ground in order 
to teach professionalism and advise business practitio-
ners. Even our slogan: your place – your space – your 
future, embodies and testifies to this conversation from 
more than 80 years ago. I suddenly realized that as I was 
writing these words. So, Dear Readers, keep up to date 
with what is happening at the University hic et nunc, but 
also look for traces of the past and nurture our traditions 
together with the entire academic community. I hand 
over the latest Forum to you and extend the wishes of at 
least another 180 successful years to our University!
 
Marcin Baron 
editor-in-chief

* Pełny zapis tego dialogu przedstawiliśmy w tekście 
prof. A. Czecha „Przed 11 stycznia 1937 i trochę po…” 
opublikowanym w XX numerze „AE Forum” z grudnia 
2006 r. Wydanie dostępne jest na stronie internetowej 
www.ue.katowice.pl/forum

* The full transcript of the dialogue was printed in 
the text authored by Prof. Alojzy Czech and entitled 
“Przed 11 stycznia 1937 i trochę po…”, published in 
the 20th issue of “AE Forum” dated December 2006. 
The issue can be viewed on www.ue.katowice.pl/forum



2 FORUM_nr  44 / 2017

Spis treści / Table of contents

1

4

12 

16

17

20 

22 

25

27

29

31

36

37

38 

40

42

44

45 

47

49

52

Od redakcji / From the editor

80. rocznica powstania uczelni / 80th Anniversary of the University

Inauguracja jubileuszowego roku akademickiego 2016/2017 / The inauguration of the anniversary 
academic year of 2016/2017

Kształcimy prezesów / We graduate CEOs

Wygrywamy Internetowe Rewolucje Google / UE wins Google Internet Revolutions 

Kolejna edycja Tygodnia Integracyjnego dla cudzoziemców / The next edition of the Integration Week 
for foreigners 

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Future Entrepreneurs / European Congress of 
Small and Medium-Sized Enterprises and Future Entrepreneurs 

Silesia HR Trends z udziałem uniwersytetu / The University’s participation in Silesia HR Trends

Upamiętniliśmy prof. Mariana Sołtysika / Prof. Marian Sołtysik commemorated 

Stypendystki ministra w akcji! / Minister’s girls in action! 

Z wizytą u partnerów uniwersytetu. Muzeum Śląskie / Visiting our Partners. Silesian Museum

Wykłady rektorskie / Rector’s Open Lectures 

Consume-aware / Consume-aware 

Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej / Internationalization processes in the world 
economy 

Ekonomia i media / Economy and the media  

Małe miasta – przestrzeń, społeczeństwo, gospodarka / Small towns – space, society, economy

Wehikuły rozwoju lokalnego i regionalnego / Vehicles of local and regional development 

Systemowe uwarunkowania roli państwa we współczesnej gospodarce / Systemic determinants of the 
role of the state in the modern economy 

Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta / New sectors of the economy in urban development

Czym jest dzisiaj public relations? / What is public relations today? 

Finanse – Problemy – Decyzje 2016 / Finance – Problems – Decisions 2016 



3

Forum – Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 44, styczeń 2017 / Bulletin of the University of Economics in Katowice, Number 44, January 2017   
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  Redaktor naczelny / Editor-in-chief: Marcin Baron  Opracowanie graficzne i skład / Graphic design composition and layout: Krzysztofa 
Frankowska-Piechowicz  Zespół tłumaczy UE Katowice / Translation Team UE Katowice: Centrum Języków Obcych / Foreign Language Center  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 2000 egz. / Circulation 
2,000  Bezpłatny materiał promocyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach / Free promotional material of the University of Economics in Katowice

54

57

60

60

62 

63

64 

68 

70

74 

78

78 

79 

80

81

Zjazd Katedr Rachunkowości / National Convention of the Departments of Accounting

Sektory bankowe w Unii Europejskiej / Banking sectors in the European Union

Nowe uprawnienia Wydziału Ekonomii / New rights of the Faculty of Economics

Uniwersytet na EAIE w Liverpoolu / The University of Economics at the EAIE conference in Liverpool

Nasz pracownik przewodniczącym grupy eksperckiej EAIE / Our employee – chair of the EAIE expert 
group

Z wizytą w Liechtensteinie / A visit to Liechtenstein

45. urodziny Spodka z naszym udziałem / Our University at the celebration of Spodek’s 45th birthday 
anniversary 

Osiągnięcia sportowe naszych studentów i absolwentów / Sports accomplishments of our students 
and graduates

Karateka z Wall Street / Karateka of Wall Street

Dariusz Świercz – zwycięzca 3rd Millionaire Chess Open 2016 / Dariusz Świercz, the winner of the 3rd 
Millionaire Chess Open 2016

Kampus Bogucicka w strefie „Tempo 30” / Bogucicka Campus in the “Tempo 30” zone 

Nasze studentki w finale krajowym konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich / Our students in the 
finals of the nationwide competition of the Polish Urban Planners’ Association

Trzysemestralna logistyka na studiach II stopnia – trwa rekrutacja / A three-term master’s degree 
course in logistics – you are still in time to apply

Nowości wydawnicze i zapowiedzi / New releases, coming soon

O uczelni – informator / About university – guide



4 FORUM_nr  44 / 2017

80. rocznica  
powstania uczelni
  80th Anniversary  

of the University
Perspektywy szkolnictwa 
wyższego w latach 30. XX 
wieku na Śląsku nie były 
budujące. Przekreślone zos- 
tały nadzieje na utworzenie 
politechniki w Katowicach. 
O uniwersytecie raczej tylko 
pisano, niż o niego zabiegano. 
Niemrawo toczyły się pomysły 
na jakiś rodzaj szkoły ekono-
miczno-handlowej. Wprawdzie 
funkcjonowały: od 1928 roku 
Instytut Pedagogiczny, kształ-
cący zaocznie nauczycieli 
w systemie „turnusowym” 
(gdy cykl 2-letni się skończył, 
rozpoczynano nowy) oraz 
od 1929 Konserwatorium 
o zmiennych losach właściciel-
skich i poziomie kształcenia 
na szczeblu podstawowym, 
średnim oraz wyższym, ale 
w sumie było to za mało 
jak na aspiracje bogatego 
przecież regionu. Na dodatek 
w ówczesnym województwie 
śląskim funkcjonowało dobrze 
zorganizowane szkolnictwo 
średnie na niezłym poziomie 
kształcenia. Była młodzież 
chętna do studiów, której 
często stopień ubóstwa ro- 
dzin śląskich uniemożliwiał 
wyjazd z domu do ośrodków 
akademickich. 

Co zdarzyło się przed 11 stycz- 
nia 1937 roku? Wiadomo, że 
dzień inauguracji nauczania 
w nowej placówce musiał 

być poprzedzony szeregiem 
czynności niezbędnych, do 
niego doprowadzających. Jak 
zatem doszło do powstania 
Wyższego Studium Nauk 
Społeczno-Gospodarczych, 
„pierwszego wcielenia” dzi-
siejszego Uniwersytetu? Gdy 
w 1935 roku Józef Lisak przy-
był jako młody dr ekonomii 
z Krakowa do Katowic, do 
Wydziału Oświecenia Publicz-
nego Urzędu Wojewódzkiego, 
wysunął projekt powrotu 
do błąkającej się tu i ówdzie 
idei utworzenia placówki 
kształcenia ekonomicznego 
na poziomie wyższym. Do 
tego należało pozyskać miej-
scowe środowisko. Rozpoczął 
od swojego przełożonego, 
dr. Tadeusza Kupczyńskiego, 
naczelnika tegoż Wydziału. 
Ten zrazu był nieufny wobec 
pomysłu mimo zmieniającego 
się na lepsze klimatu. Stabili-
zowała się po latach kryzysu 
gospodarka, w dodatku koń- 
czyła ważność konwencja 
genewska, regulująca relacje 
polsko-niemieckie na obszarze 
plebiscytowym. Strona polska 
potrzebowała więc przygoto-
wanych kadr dla przemysłu 
i struktur administracyjnych. 
Został przekonany.

Prof. Alojzy Czech

In the 1930’s, the prospects 
of higher education in Sile-
sia were quite bleak. The 
hopes that Katowice would 
have a technical university 
were shattered. The idea of 
a university was talked about 
rather than fought for. The 
plans for some kind of an eco-
nomics and trade school were 
contemplated but to no real 
avail. Although Silesia had the 
Pedagogical Institute, started 
in 1928 and providing training 
to teachers on a 2-year cycle 
basis (a 2-year training course 
had to come to an end before 
a new one could begin), and, 
since 1929, the Conservatoire, 
which had changed owners 
and offered education at 
primary, secondary and higher 
levels, but this fell short of 
the aspirations of the rich 
region, particularly that it had 
a strong secondary education 
system. Young people were 
willing to take up university 
courses, but they often came 
from poor families and could 
not afford to leave home to 
study in one of the academic 
towns in Poland.

What happened prior to  
11 January 1937? It is evident 
that the inauguration day 
at the new school had to be 
preceded by a number of 
necessary steps leading to 
the occasion. What were the 
beginnings of the College of 

Social and Economic Sciences, 
the forerunner of today’s 
University? When in 1935 
Józef Lisak, a young scientist 
holding a doctorate in eco-
nomics, came to Katowice 
from Kraków and assumed 
a position in the Public Educa-
tion Department of the Pro-
vincial Office, he proposed to 
resurrect the plan to establish 
a school teaching economics 
at a post-secondary level. In 
order for the idea to succeed, 
the local community had to 
be convinced of its feasibility. 
First, he talked to his supe-
rior, dr Tadeusz Kupczyński, 
Department Head. At first, 
dr Kupczyński was cau-
tious about the idea, despite 
improving political and eco-
nomic climate. The economy 
was on the road to recovery 
following years of recession 
and the Geneva Convention, 
regulating Polish-German 
relations in the plebiscite 
zone, was soon coming out of 
force. The Polish side needed 
qualified workforce for indus-
try and administration. He 
was persuaded.

Prof. Alojzy Czech

Opracowanie / Compiled by: Sylwia Szulik, Agnieszka Put, 
Eugenia Stpiczyńska, Marcin Baron
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3 grudnia 1936 
Minister Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego pis- 
mem uznaje istnienie Wyższego 
Studium Nauk Społeczno-
-Gospodarczych w Katowicach. 
W następstwie tegoż naczelnik 
Kupczyński nakazuje wydzielenie 
w gmachu Śląskich Technicznych 
Zakładów Naukowych pomiesz-
czeń dla Studium oraz przekazuje 
subwencję w wysokości 2 tys. zł, 
dając początek gospodarce finan-
sowej uczelni. 

16-18 grudnia 1936 
W godzinach 18.00-19.00 
przyjmowane są podania po 
uprzednim anonsie w dzien-
niku „Polonia” i ogłoszeniach 
w siedzibie. Przyjętych zostaje 
56 chętnych na studia I roku 
(zakładano 50).

11 stycznia 1937 
O godzinie 17.00 odbywa się 
inauguracyjne zagajenie naczel-
nika dr. T. Kupczyńskiego, który 
składa sprawozdanie z prac 
przygotowawczych oraz kreśli 
wizję studium. Po nim ma miej-
sce pierwszy wykład dr. Józefa 
Lisaka na temat rozgraniczenia 
ekonomii społecznej i ekonomii 
stosowanych.

3 December 1936
The Minister of Religious Denom-
inations and Public Education 
signs a letter constituting the 
College of Social and Economic 
Sciences in Katowice. Upon this 
decision, T. Kupczyński orders 
the allocation of the rooms for 
the College from the Silesian 
Technical School and transfers 
a subsidy of 2,000 zlotys, laying 
the foundations for the College’s 
financial management. 

 
16-18 December 1936
From 6.00 pm to 7.00 pm, the 
applications are accepted follow-
ing the advertisement run in the 
“Polonia” daily and the posters 
displayed on the premises.  
56 candidates are admitted into 
the first year (50 were planned).

11 January 1937
At 5.00 pm, the College is inau-
gurated by dr T. Kupczyński, 
who presents the report on the 
preparation work and outlines 
the vision of the College. Then, 
the first lecture is delivered by 
dr Józef Lisak on the differences 
between social economics and 
applied economics.

Fragment odtworzonego 
przez J. Lisaka  
zapisu jego rozmowy 
z T. Kupczyńskim* 

– Trzeba by zatem założyć w Ka-
towicach szkołę wyższą, na razie 
nie akademicką – kończę dłuższy 
wywód.

– I powiększyć ilość bezrobotnych, 
zgorzkniałych inteligentów z pa-
tentami szkół wyższych – ironizuje 
ze zwykłym sobie sarkazmem mój 
rozmówca. 

– Skomplikowane organizmy 
tutejszych wielkich przedsiębiorstw 
są utrzymywane w należytym 
stanie i w ruchu głównie dzięki 
miejscowym pracownikom, choć 
w hierarchii fabrycznej zajmują oni 
stanowisko najwyżej majstrów. Ileż 
dałby z siebie tak cenny materiał 
ludzki, gdyby go przeszkolić w wyż-
szym studium…

– A czego ich Pan chce uczyć? – pyta 
z powątpiewaniem.

– Ekonomii, ale nieco innej, prak-
tyczniejszej – odpowiadam.

– Jest jej dość na uniwersyte-
tach – odpowiada chłodno, jak 
gdyby chciał powiedzieć: „i cóż ona 
pomogła na ten wiekuisty kryzys 
i bezrobocie?”.

– Trzeba by zacząć znów, jak dwa 
wieki temu, od podstaw, gdzie ona 
ma swój początek i prawdziwy sens.

– Gdzie? – pyta dr Kupczyński.

– Tam – mówię, pokazując las komi-
nów majaczący jeszcze przez mgły 
coraz bardziej słonecznego poranka.

A passage from a conver-
sation with T. Kupczyński  
reconstructed by J. Lisak*

– So, we need to start a college 
now, not an academic institution – 
I finish my long argument. 

– And increase a number of 
jobless, bitter intelligentsia with 
college diplomas? – comments my 
interlocutor with a touch of his 
usual sarcasm. 

– The complex organisms of these 
huge enterprises are maintained 
in good condition mainly by local 
workers, although in a corporate 
hierarchy they work as foremen at 
best. Imagine how well this valu-
able human material would do if 
they were trained in a college…

– And what would you like to teach 
them? – he asks doubtfully. 

– Economics, but a different one, 
more practical. – I answer.

– Universities have enough of it 
already – he responds coolly as if 
he wanted to say: “and what good 
did it do the country with this 
never-ending crisis and unemploy-
ment?”

– We would have to start, just like 
200 years ago, from where it has 
its roots and where it makes most 
sense.

– Where? – asks dr Kupczyński.

– There – I say, waving towards the 
forest of chimneys still enveloped 
in fog on this morning growing 
sunnier every minute. 

Na zdjęciu / In the photo: 

dr Józef Lisak

Anons prasowy informu-

jący o rozpoczęciu zajęć, 

mat. archiwalny / Press 

advertisement announcing

the start of the classes, 

archive material

* Pełny zapis tego dialogu przedstawili-

śmy w tekście prof. A. Czecha „Przed 11 

stycznia 1937 i trochę po…” opublikowa-

nym w XX numerze „AE Forum” z grudnia 

2006 r. Wydanie dostępne jest na stronie 

internetowej www.ue.katowice.pl/forum

* The full transcript of the dialogue was 

printed in the text authored by Prof. 

Alojzy Czech and entitled “Przed 11 styc-

znia 1937 i trochę po…”, published in the 

20th issue of “AE Forum” dated Decem-

ber 2006. The issue can be viewed on 

www.ue.katowice.pl/forum
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Studia kończy pierwszych  
35 absolwentów.

Wznowienie działalności uczelni – 
nauczanie na Wydziałach: Organizacji 
Przemysłowej oraz Administracji 
Publicznej. 

Inauguracja roku akademickiego 
1946/1947 połączona z uroczystym 
przekazaniem własnych obiektów 
oraz obchodami 10-lecia istnienia 
uczelni.

Fragment pierwszego Statutu uczelni /

Pages from the first statute of the College

Pierwsze dwa własne obiekty: były ratusz gminy Bogucice-Zawodzie, obecny rektorat,

oraz szkoła powszechna przy ul. Bogucickiej 3, obecny budynek A / The first two own

buildings: former town hall of the town district of Zawodzie, the Rectorate Office at 

present, and the primary school at Bogucicka 3, now – building A

Inauguracja roku akademickiego w 1947 r. / The inauguration of the academic year in 1947

The first 35 graduates leave  
the College.

The College resumes teaching at the 
Faculty of Industrial Organization and 
the Faculty of Public Administration.

 
The College inaugurates the 1946/1947 
academic year, celebrating the open-
ing of the new seat and its 10th anni- 
versary.

1939

1945

1946

Pierwsza siedziba uczelni w latach 1936-1946 

– pomieszczenia gmachu Śląskich Technicznych 

Zakładów Naukowych / The first seat of the 

College in the years 1936-1946 – rooms in the 

Silesian Technical School
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Domy studenckie w Ka-

towicach-Ligocie, lata 50. 

/ Student dormitories in 

Katowice-Ligota in 

the 1950’s

1949

1950

1952

1955

1959

1969

Upaństwowienie Studium i zmiana 
nazwy na Państwową Wyższą Szkołę 
Administracji Gospodarczej.

Przekształcenie w Wyższą Szkołę 
Ekonomiczną.

Uzyskanie prawa nadawania stopni 
magisterskich.

Uruchomienie dwóch domów  
studenckich w Ligocie. 

The College is nationalized and changes 
its name to the State College of Economic 
Administration.

The School is reorganized into the  
College of Economics (WSE).

WSE is granted the right to confer  
the master’s degree.

Two student dormitories are opened  
in Ligota.

Wydział Przemysłu otrzymuje prawo 
nadawania stopnia doktora nauk 
ekonomicznych.

Wydział Przemysłu otrzymuje prawo 
nadawania stopnia doktora habilito-
wanego nauk ekonomicznych.

The Faculty of Trade is granted the right 
to confer the doctoral degree  
in economics.

The Faculty of Trade is granted the right 
to confer the post-doctoral habilitation 
degree in economics.

Obchody 20- i 30-lecia 

uczelni / 20th and 30th 

anniversary of the College
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Karol Adamiecki, patron uczelni w latach

1972-2010 / Karol Adamiecki, the patron 

of the school in 1972-2010

Budynek dydaktyczny B / Building BObchody 40-lecia uczelni / 40th anniversary of the school

Lata 70. i 80. – powstanie kompleksu nowych obiektów tworzą-

cych kampus akademicki (bud.: B, D, E, C, F), fot. po lewej budynek 

C, po prawej budynek D / The opening of the complex of facilities 

forming the academic campus (buildings B, D, E, C, F), 1970’s and 

1980’s, photos: building C on the left, building D on the right

1972

1973

1974

Wyższa Szkoła Ekonomiczna otrzy-
muje imię Karola Adamieckiego, 
wybitnego inżyniera i ekonomisty, 
uczonego i działacza, polskiego 
współtwórcy nauki organizacji 
i kierownictwa.

Oddanie do użytku budynku dydak-
tycznego B.

Zmiana nazwy na Akademię Eko-
nomiczną im. Karola Adamieckiego 
w Katowicach.

The College of Economics is dedicated 
to Karol Adamiecki, a prominent engi-
neer and economist, a scientist and 
activist, the Polish co-creator of organi-
zation and management science.

 
The opening of building B.

 
The College changes its name into 
the Karol Adamiecki Academy of 
Economics. 
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 Obchody 50-lecia uczelni / 

50th anniversary of the school

Obchody 60-lecia uczelni / 

60th anniversary of the school

Skarb Państwa przekazuje budynek 

przy ul. ks. bp. St. Adamskiego, 

dzisiejszy budynek N (2005 r.) / The Treasury 

of State hands over the building in 

ul. ks. bpa St. Adamskiego, at present

– building N (2005)

Otwarcie Budynku P – grudzień 1999 / 

Building P is opened in December 1999

1992

2002

W miejsce Wydziału Przemysłu powo-
łany zostaje Wydział Zarządzania, 
a w miejsce Wydziału Handlu, Trans-
portu i Usług – Wydział Ekonomii.

Utworzenie Wydziału Finansów 
i Ubezpieczeń.

The Faculty of Trade is reorganized into 
the Faculty of Management, while the 
Faculty of Trade, Transport and Ser-
vices – into the Faculty of Economics. 

The Faculty of Finance and Insurance  
is established.
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2009

2010

Utworzenie Wydziału Informatyki 
i Komunikacji.

Z dniem 1 października uczelnia zmie-
nia nazwę na Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach.

The Faculty of Informatics and  
Communication is established. 

On 1 October, we become the Univer-
sity of Economics in Katowice.

„Quae sursum sunt quaerite” („Szukajcie tego, co w  górze”, 
Kol. 3,1). Te słowa z listu św. Pawła do Kolosan były ulubionym 
zawołaniem, mottem dr. J.  Lisaka. Mają one rzecz jasna swój 
kontekst religijny – „jeśliście więc razem z Chrystusem powstali 
z martwych, szukajcie tego, co w górze”. Wydają się one także 
bardzo pomocne dla ludzi pracujących i studiujących w szkole, 
która zajmuje się rzeczami bardzo praktycznymi, przyziemnymi 
i w której praktyczność może łatwo przemienić się w powierz-
chowność i nieetyczność. Rozważając różne kwestie rachunku 
kosztów, funkcjonowania giełd, zjawisk inflacji, wzrostu go-
-spodarczego, założeń polityki gospodarczej, warto według 
własnej wrażliwości moralnej i  duchowej pamiętać o  tym, co 
w górze, pamiętać, że homo ethicus jest przed homo oecono-
micus, a ekonomia jest częścią kultury narodu; z kultury wyra-
sta i  o kulturze narodu zaświadcza. Niech te słowa staną się 
oficjalnym zawołaniem ludzi Akademii w roku jej 70-lecia.

Prof. Florian Kuźnik, rektor w latach 2002-2008, 
z okazji jubileuszu 70-lecia

Obchody 70-lecia uczelni / 70th anniversary of the school

O tym, jak przez lata rozkwitało to ziarno zasiane na przeło-
mie lat 1936 i 1937 przez dr. Józefa Lisaka, najpełniej świadczy 
wszystko to, co możemy obserwować tu i  teraz wokół nas. To 
już nie skupiona wokół kilku nauczycieli pierwsza na Górnym 
Śląsku grupa studentów, uczących się „kątem” w Śląskich Tech-
nicznych Zakładach Naukowych, lecz potężna instytucja edu-
kacyjna i  naukowa. Dziś mury licznych budynków wypełnia 
gwar studentów, a  na korytarzach usłyszeć można wszystkie 
współcześnie ważne języki świata. Po symbolicznej drugiej stro-
nie katedry staje pięciuset nauczycieli akademickich, a  także 
gościnnie eksperci i liderzy środowisk gospodarczych. Jesteśmy 
uniwersytetem tzw. przymiotnikowym z: pełnią praw akade-
mickich, doskonałą pozycją naukową wydziałów potwierdzoną 
kategoryzacją oraz wysoką jakością kształcenia, która znajduje 
odzwierciedlenie w wynikach akredytacji zarówno państwowej, 
jak i środowiskowej. Wizja dr. Józefa Lisaka, by od kształcenia 
w zakresie nauk społeczno-gospodarczych rozpoczął się rozwój 
środowiska akademickiego na Górnym Śląsku, stała się faktem. 

Prof. Jan Pyka, rektor w latach 2008-2012,  
z okazji jubileuszu 75-lecia

Otwarcie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej 

(CINiBA) – wspólnej biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego w Kato-

wicach i Uniwersytetu Śląskiego (2012) oraz Centrum Nowoczesnych

 Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Ka-

towicach (2014) / The opening of the Scientific Information Center

 and University Library (CINiBA), a joint venture of the University of 

Economics in Katowice and the University of Silesia (2012) and the 

Advanced Information Technology Center of the University of Econo -

mics in Katowice (2014)
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2014

„Quae sursum sunt quaerite” (“Seek the things which are 
above” Col. 3:1). These words from St. Paul’s letter to the 
Colossians were the guiding thought, the motto favored by 
dr J.  Lisak. They have religious connotations – “if therefore 
you were raised together with Christ, seek the things which 
are above”. Yet, they also seem helpful for people working 
and studying at the  school that deals with practical, mun-
dane matters and where this practicality may easily turn into 
superficiality and unethicality. Considering problems relat-
ing to cost accounting, stock markets, inflations, economic 
growth, economic policies, we should remember the things 
above, we should develop moral and spiritual sensitivity, we 
should value Homo ethicus above Homo oeconomicus, since 
economy is part of a nation’s culture, it grows from and testi-
fies to a nation’s culture. Let these words become an official 
motto of the Academy’s people on its 70th anniversary. 

Prof. Florian Kuźnik, Rector in the years 2002-2008, 
on the 70th anniversary

What we can see here today is the harvest of what dr Józef 
Lisak sowed at the turn of 1936. No longer is it a group of stu-
dents, the first one in Upper Silesia, gathered around a hand-
ful of teachers and studying in a  few classrooms rented out 
from the Silesian Technical School. Now it is an academic and 
educational powerhouse. Today our many buildings are teem-
ing with students and we can hear all the languages that are 
important in the world in our halls and lecture rooms.  500 
lecturers step up the lectern every day, often accompanied by 
guest speakers and business leaders. We are a specialist uni-
versity: with full academic rights, excellent scientific rankings 
of our faculties, and high quality teaching accredited both by 
national agencies and academic circles. Dr Józef Lisak’s vision 
to build the academia in Upper Silesia on the foundations of 
socio-economic sciences has become a reality. 

Prof. Jan Pyka, Rector in the years 2008-2012, 
on the 75th anniversary

Utworzenie Wydziału Biznesu, 
Finansów i Administracji w Rybniku 
z wykorzystaniem dotychczasowej 
infrastruktury Rybnickiego Ośrodka 
Naukowo-Dydaktycznego.

The Faculty of Business, Finance 
and Administration in Rybnik takes 
over from the Rybnik Research and 
Education Center. 

   Inauguracja roku 

akademickiego 2016/2017

 otwierająca obchody

 80-lecia / The inaugu-

ration of the 2016/2017 

academic year, launching

 the 80th anniversary cele-

brations

  Wręczenie insygniów dziekańskich dr. inż. T. Zielińskiemu, dziekanowi 

Wydziału Biznesu Finansów i Administracji w Rybniku / Handing 

over the Dean’s insignia to dr. inż. T. Zieliński, Dean of the Faculty 

of Business, Finance and Administration in Rybnik

Rozpoczęcie kształcenia w Rybnickim Ośrodku 

Naukowo-Dydaktycznym, 2002 / The Rybnik 

Research and Education Center opens in 2002

lat
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Uroczysta inaugu-
racja w kampusie 
w Katowicach
Dzień inauguracji nieprzypad-
kowo wyznaczono na 29 wrze-
śnia. W tym dniu, 70 lat 
wcześniej, uczelnia otrzymała 
dwa własne obiekty: obecny 
rektorat – wcześniej ratusz 
gminy Bogucice-Zawodzie 
oraz obecny budynek „A” 
– wcześniej będący szkołą 
powszechną.

Uroczystość rozpoczęła się 
tradycyjnym „Gaudeamus 

igitur”, odśpiewaniem hymnu 
państwowego oraz poda-
niem informacji o wynikach 
wyborów władz uniwersy-
tetu na kadencję 2016-2020. 
Następnie rektor prof. Robert 
Tomanek przywitał przybyłych 
gości oraz wygłosił tradycyjne 
przemówienie inauguracyjne. 
Mówił w nim m.in. o tym, że 
jako uczelnia „chcemy zarzą-
dzać procesami, korzystając 
z najlepszych wzorców z biz-
nesu: stawiamy na integrację, 
szczupłe zarządzanie, czyli 
lean management, dyna-
miczną politykę kadrową”. 

Poruszył także kwestię tzw. 
trzeciej misji uniwersytetu, 
czyli – obok kształcenia 
i badań – dwukierunkowych 
relacji z otoczeniem. Zazna-
czył również, że „aktywność 
w obszarze internacjonalizacji 
w tej kadencji uczelnia chce 
ukoronować przynajmniej 
jedną uznaną akredytacją 
międzynarodową”. Kończąc, 
zwrócił się do całej społeczno-
ści akademickiej, mówiąc, iż 
„z optymizmem spoglądamy 
w przyszłość”.

Po przemówieniu do uroczystej 
immatrykulacji, prowadzonej 
przez prof. Sławomira Smyczka 
– prorektora ds. edukacji 
i internacjonalizacji, przystąpili 
najlepsi nowo przyjęci przed-
stawiciele wydziałów uczelni. 
Reprezentowali oni ponad 
4500 studentów pierwszego 
roku, którzy przekroczyli progi 
uczelni. Bezpośrednio po 
przyjęciu w poczet społeczno-
ści akademickiej studentów 
pierwszego roku odbyło się 

wręczenie listu gratulacyj-
nego absolwentce Wydziału 
Zarządzania Marcie Pudzie – 
reprezentantce Polski w szabli 
kobiet drużynowo podczas 
XXXI Letnich Igrzysk Olimpij-
skich w Rio de Janeiro 2016.

Wystąpienia gości rozpoczęły 
się od przemowy prezydenta 
Miasta Katowice dr. Marcina 
Krupy oraz kolejno wice-
wojewody śląskiego Jana 
Chrząszcza i wicemarszałka 
województwa śląskiego 
Stanisława Dąbrowy. Prze-
wodniczący Parlamentu Stu-
denckiego Mateusz Barczyk, 
zwracając się do immatryku-
lowanych, życzył im, by czas 
studiów był dla nich czasem 
osiągnięć i sukcesów, ale 
też zawiązywania nowych 
przyjaźni. Zakończył, mówiąc: 
„Przed wami niesamowite 
lata studiów. Wiem na 
pewno, że dobrze wybraliście 
uczelnię”.

Inauguracja  
jubileuszowego 
roku akademickiego 
2016/2017

29 września 2016 roku w auli im. dr. Józefa 

Lisaka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowi-

cach zainaugurował kolejny rok akademicki. 

Tym samym oficjalnie rozpoczął obchody 

jubileuszu 80-lecia istnienia.

Marek Kiczka
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Fot. / photo N. Jonszta
The inauguration 
of the anniversary 
academic year 
of 2016/2017

On 29 September 2016, the University of 

Economics in Katowice inaugurated a new 

academic year in the Józef Lisak Audito-

rium. The inauguration was also the official 

start of the celebration of the 80th anniver-

sary of the University. 

The inaugural celebra-
tions at the Katowice 
campus
It was no coincidence that the 
date of the inauguration was 
scheduled for 29 Septem-
ber. On the very same day, 
70 years earlier, the university 
took over the ownership of 

two buildings: the Rectorate 
Office, the former town hall 
of the Zawodzie district, and 
building A, the former pri-
mary school.

The celebration opened with 
the traditional “Gaudeamus 
Igitur” and the national 
anthem. Then, the results of 
the university elections for 
the term 2016-2020 were 
announced. Rector Prof. Rob-
ert Tomanek welcomed the 
guests and made an inaugural 
speech, in which he said that, 
as the university, “we want 
to manage the processes 
taking advantage of the best 
business practices: we opt 
for integration, lean manage-
ment, and dynamic human 
resource policies”. He talked 
about the third mission of the 
university, which – in addition 
to education and research – 
aims to nurture relationships 

with the environment. He also 
stressed that “the university 
wants to crown its activity in 
the area of internationaliza-
tion with at least one recog-
nized international accredita-
tion granted in the coming 
term in office”. In the closing 
comments, he spoke to the 
entire academic community, 
saying that “we are full of 
optimism for the future”.

Following the Rector’s address, 
Prof. Sławomir Smyczek, Vice-
Rector for Education and Inter-
nationalization, conducted 
the matriculation of the best 
candidates, who represented 
over 4,500 first-year students 
stepping over the threshold of 
the University in 2016. After 
the first-year students were 
welcomed to the academic 
community, the graduate 
of the Faculty of Manage-
ment, Marta Puda – Poland’s 

representative of the women’s 
team sabre during the 31st 
Summer Olympics in Rio de 
Janeiro 2016 – was awarded 
a congratulatory letter. 

During the inauguration, the 
academic community was also 
addressed by guest speakers. 
The speeches were delivered 
by dr Marcin Krupa, Mayor 
of Katowice, and Stanisław 
Dąbrowa, Vice-Marshall of the 
Śląskie Voivodeship. Mateusz 
Barczyk, President of the 
Student Parliament, wished 
the new students every suc-
cess and achievement during 
their time at university, but he 
also expressed the hope that 
their university years would 
be the time of friendship and 
fellowship. He finished saying: 
“You have a great time ahead 
of you at our uni-
versity. I know you 
have chosen well”.

Prof. Barbara Kos, 
Vice-Rector for 
Science and Aca-
demic Affairs, read 
out congratula-
tory letters from 
Andrzej Duda, 
President of the 
Republic of Poland, 
and Beata Szydło, 

Prime Minister. Then, Andrzej 
Żylak, the Honorary Consul 
of Croatia and the President 
of the Rybnik Industrial and 
Commercial Chamber, handed 
over to Prof. Teresa Żabińska 
the Pyramid of Knowledge, 
Expertise and Friendship for 
Rector-Senior Prof. Leszek 
Żabiński.

Extending words of gratitude 
for kind words, wishes and 
congratulations, Prof. Robert 
Tomanek officially proclaimed 
the launch of the anniversary 
academic year of 2016/2017, 
pronouncing a traditional 
formula “Quod bonum felix, 
faustum fortunatumque sit!” 
(“May it be good, propitious, 
fortunate and successful”) 
and striking with the staff of 
office three times.
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Następnie prorektor ds. nauki 
i kadry akademickiej prof. Bar-
bara Kos odczytała depesze 
gratulacyjne nadesłane m.in. 
przez prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudę i premier Beatę Szydło. 
W dalszej części inauguracji 
konsul honorowy Chorwacji 
i prezes Izby Przemysłowo-
-Handlowej w Rybniku 
Andrzej Żylak na ręce prof. 
Teresy Żabińskiej przekazał 
Piramidę Wiedzy, Fachowości 
i Przyjaźni dla rektora seniora 
prof. Leszka Żabińskiego.

Dziękując za serdeczne słowa, 
życzenia i gratulacje, rektor 
prof. Robert Tomanek uroczy-
ście otworzył jubileuszowy rok 
akademicki 2016/2017, wypo-
wiadając tradycyjną formułę 
„Quod bonum felix, faustum 
fortunatumque sit!” (Oby 
był szczęśliwy, sprzyjający 
i pomyślny) i trzykrotnie ude-
rzając stopką berła.

Podczas inauguracji miała 
miejsce premiera filmu przygo-
towanego z okazji obchodów 
jubileuszu 80-lecia uczelni. 
Film prezentuje UE Katowice 
w sercu śląskiej metropolii, 
infrastrukturę uniwersytetu, 
usytuowanie kampusów 
w Katowicach i Rybniku oraz 
bliskie sąsiedztwo ważnych 
punktów na mapie regionu. 

Materiał jest tym ciekawszy, 
że został przygotowany przez 
naszego absolwenta Alexandra 
Wisniewskiego. Zachęcamy do 
oglądania filmu „UE Katowice 
górą!” oraz produkcji zapowia-
dającej go, czyli tzw. teasera, 
na naszym kanale YouTube 
(youtube.com/UEKatowice).

Bezpośrednio po premierze 
filmu wykład inauguracyjny 
pt. „Rozwój metropolitalny 
miast i regionów” wygłosił 
prof. Florian Kuźnik, kierownik 
Katedry Badań Strategicznych 
i Regionalnych.

Inauguracja na Wydziale 
Biznesu, Finansów  
i Administracji 
w Rybniku
Dwa tygodnie później, 13 paź-
dziernika, rok akademicki 
zainaugurowano w rybnickim 

The inauguration ceremony 
also featured the premiere 
of the film made to mark the 
80th anniversary of the uni-
versity. It shows UE Katowice 
in the heart of the Silesian 
metropolis, the infrastruc-
ture of the university, the 
location of the campuses in 
Katowice and Rybnik, and 
the vicinity of the important 
places in the region. The 
value of the film also lies in 
the authorship – it was cre-
ated by our graduate, Alex-
ander Wiśniewski. You can 
watch the film and its teaser 
on the university youtube 
channel (youtube.com/
UEKatowice). 

The inaugural lecture on 
“The metropolitan develop-
ment of cities and regions” 
was delivered by Prof. 

Florian Kuźnik, Head of the 
Department of Strategic and 
Regional Studies.

The inauguration at the 
Faculty of Business, 
Finance and Administra-
tion in Rybnik
Two weeks later, on 
13 October 2016, the aca-
demic year was inaugurated 
at the Rybnik campus of 
the University. There, too, 
the traditional “Gaudeamus 
Igitur” was intoned and the 
best candidates admitted to 
the university were matricu-
lated. They represented 
over 120 first-year students 
starting their courses at 
the faculty. In total, the 
Rybnik faculty has more 
240 students.

The Rector started the cer-
emony by greeting all the 
guests. Then, dr Tomasz 
Zieliński, Dean of the Faculty 
of Business, Finance and 
Administration, spoke, say-
ing that “our primary role 
as the university is to teach 
critical thinking, initiative 
and creativity. On the other 
hand, the practical orienta-
tion of our faculty means 
that we need to provide 
our students with up-to-
date and useful knowledge, 
which is expected and, in 
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kampusie uczelni. Tam rów-
nież zabrzmiało tradycyjne 
„Gaudeamus igitur”, a do 
uroczystej immatrykulacji 
przystąpili najlepsi nowo przy-
jęci przedstawiciele wydziału 
uczelni. Reprezentowali ponad 
120 studentów pierwszego 
roku, którzy przekroczyli 
progi wydziału. Łącznie na 
rybnickim wydziale katowic-
kiej uczelni studiować będzie 
ponad 240 studentów. 

Uroczystość otworzył rektor, 
witając wszystkich obec-
nych. Następnie głos zabrał 
dr Tomasz Zieliński, dziekan 
Wydziału Biznesu, Finansów 
i Administracji, który podkre-
ślił, że „jako uczelnia uniwersy-
tecka musimy przede wszyst-
kim uczyć myślenia, kojarzenia 
faktów, inicjatywy i kreatyw-
ności. Z kolei jako wydział 
praktyczny musimy dbać 
między innymi o dostarczanie 
studentom wiedzy aktualnej, 
użytecznej, oczekiwanej, a tym 
samym wynagradzanej przez 
współczesny rynek pracy”. 
Podczas immatrykulacji pro-
rektor ds. edukacji i internacjo-
nalizacji zwrócił się do studen-
tów: „Pamiętajcie, że siła marki 
UE Katowice zależy od Was”. 
Życzył im także pomyślności 
i wszystkiego dobrego na cały 
czas studiowania.

W programie uroczystości 
zaplanowano także wystąpie-
nia zaproszonych gości. Pre-
zydent Rybnika Piotr Kuczera 
podkreślił, że „Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowi-
cach to gwarancja wyso-
kiego poziomu edukacji”, 
a kierując słowa do żaków, 
kontynuował: „Powinniśmy 
pamiętać o wielu rzeczach. 
I ja życzę Wam, byście także 
pamiętali i potrafili żyć nie 
tylko życiem studenckim, ale 
i życiem miasta Rybnik, gdzie 
w murach tej uczelni będzie-
cie zdobywać wykształcenie”. 
Następnie Andrzej Żylak, 
honorowy konsul Chorwacji 
i prezes Izby Przemysłowo-
-Handlowej Rybnickiego 
Okręgu Przemysłowego, 

mówiąc w imieniu przedsię-
biorców, zwrócił się do stu-
dentów: „To my jesteśmy dla 
Was”. Na koniec przemówie-
nia dodał sentencję w języku 
chorwackim, która w tłu-
maczeniu oznacza: „Jeżeli 
tylko chcesz, to nawet górę 
przeniesiesz”. Wykład inau-
guracyjny pt. „Nowe trendy 
w zachowaniach konsumen-
tów” wygłosił prof. Sławomir 
Smyczek.

W czasie uroczystości zostały 
podpisane również dwa 
porozumienia ze szkołami: 
Zespołem Szkół Ekonomiczno-
-Usługowych w Rybniku oraz 
Zespołem Szkół nr 2 w Żorach 
im. Ks. Józefa Tischnera.

Zachęcamy do odwiedzenia specjal-
nej strony jubileuszu pod adresem / 
Visit the university anniversary website: 
www.ue.katowice.pl/jubileusz

consequence, rewarded by 
the labor market”. During the 
matriculation, the Vice-Rector 
for Education and Internation-
alization addressed the stu-
dents: “Remember that you 
build the strength of the UE 
Katowice brand”. He wished 
them satisfaction and success 
in studying.

The program of the inaugura-
tion day also included guest 
speakers. Mayor of Rybnik 
Piotr Kuczera emphasized that 
“the University of Econom-
ics in Katowice ensures high 
quality education” and told 
the students that “we should 
remember many things. And 
I hope you will also remember 
and be able to live not only 
a student life, but also the life 

of the city of Rybnik, where 
you will be building up your 
knowledge at this university”. 
Then, Andrzej Żylak, the 
Honorary Consul of Croatia 
and the President of the 
Rybnik Industrial and Com-
mercial Chamber, speaking on 
behalf of the business world, 
addressed the students: “We 
are here for you”. He finished 
his talk with a Croatian say-
ing: “If only you want, you can 
move mountains”. The inau-
gural lecture on “New trends 
in consumer behavior” was 
delivered by Prof. Sławomir 
Smyczek.

During the inauguration cer-
emony, the University signed 
two agreements with schools: 
the Economics and Services 
Secondary School in Rybnik 
and Rev. Józef Tischner School 
in Żory.

W dniu inauguracji jubileuszu 

80-lecia został także zaprezento-

wany album autorstwa prof. Aloj-

zego Czecha pt. „Rektorat i budy-

nek »A«. Pierwsze własne obiekty 

Uczelni” / On the inauguration of 

the 80th anniversary, the album 

entitled “The rectorate building 

and building ‘A’. The first buildings 

fully owned by the University”, 

authored by Prof. Alojzy Czech, 

was launched
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Kształcimy 
prezesów
Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowi-
cach uzyskał drugi 
wynik w regionie 
w „kuźni preze-
sów” – corocznym 
rankingu „Rzeczpo-
spolitej” badającym, 
jakie uczelnie kończą 
dyrektorzy najwięk-
szych polskich firm.

7 grudnia 2016 roku w artykule „Największymi firmami w Pol-
sce najczęściej zarządzają inżynierowie” pojawił się coroczny 
ranking „kuźnia prezesów”, w którym nasza Alma Mater może 
pochwalić się drugim wynikiem w regionie i 13. pozycją w ogól-
nopolskiej tabeli. 

Wykształcenie ekonomiczne w tym roku zadeklarowało 23,5% 
wszystkich pytanych prezesów, co uplasowało ten rodzaj 
uczelni na drugim miejscu. Przewaga uczelni technicznych 
wynika częściowo z faktu, iż „znacząca część szefów dużych 
firm kończyła studia w latach 80., gdy studia ekonomiczne 
nie były popularne”. Z każdym rokiem wzrasta jednak liczba 
prezesów kończących studia w latach 90., kiedy kierunki mar-
keting i zarządzanie na uczelniach ekonomicznych przeżywały 
falę popularności. Ponadto „Rzeczpospolita” wskazuje na 
dodatkowe wykształcenie absolwentów uczelni technicznych 
– „[…] prawie każdy z prezesów inżynierów ma za sobą solidne 
wykształcenie ekonomiczne, najczęściej zdobyte na studiach 
podyplomowych […]”.

Liczymy na wzrost udziału „naszych” prezesów w największych 
firmach, a finalnie – pierwsze miejsce w tabeli.

Źródło:

A. Błaszczak, Największymi firmami w Polsce najczęściej zarzą-
dzają inżynierowie, „Rzeczpospolita”, wydanie z 7 grudnia 2016 r.

We 
graduate 
CEOs
The University of 
Economics in Kato-
wice ranked second 
in ‘CEO honing’ in 
the region – the 
‘Rzeczpospolita’ an-
nual ranking sur-
veyed Polish universi-
ties in terms of how 
many of their gradu-
ates were appointed 
CEO.

Agnieszka Jałowiczor

On 7 December 2016, the annual ranking of ‘CEOs honing’ 
was published in the article ‘Największymi firmami w Polsce 
najczęściej zarządzają inżynierowie’ (Engineers head largest Pol-
ish companies), according to which our Alma Mater achieved the 
second result in the region and the 13th position in the nation-
wide table.

A degree in economics was declared by 23.5% of all surveyed 
CEOs, which gave this type of university the second place. The 
dominance of technical universities is partly due to the fact that 
‘the majority of the heads of large companies completed their 
studies in the 1980s, when economics programs were not popu-
lar’. Every year, however, the number of CEOs having graduated 
in the 1990s, the time when degree courses in marketing and 
management at business schools enjoyed a wave of popularity, 
is increasing. Moreover, ‘Rzeczpospolita’ points to supplemen-
tary education of graduates of technical colleges – “[…] almost 
all the engineer CEOs have had a solid background in econom-
ics, usually acquired in postgraduate programs […]”.

We hope to increase the share of ‘our’ CEOs in major companies 
and, ultimately, win the first place in the ranking.

Source:

A. Błaszczak, Największymi firmami w Polsce najczęściej 
zarządzają inżynierowie, ‘Rzeczpospolita’, 7 December 2016.

© luckybusiness – Fotolia.com
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„Ta nagroda oznacza, że mamy świet-
nych studentów. Są aktywni, chce 
im się robić coś więcej. Tak wielu 
z nich przeszło przez cykl certyfi-
kacji, że mamy największy odsetek 
certyfikowanych studentów wśród 
uczelni w Polsce. Uzyskali ponad 
200 certyfikatów poświadczających 
umiejętności marketingu interneto-
wego. To wielka duma i nadzieja, bo 
jeśli mamy takich studentów, to nic 
nam się nie oprze. Ci studenci zdobyli 
dodatkowe kompetencje, uzupełnili 
te już zdobyte w cyklu kształcenia. 
Teraz będą bardziej konkurencyjni 
na rynku, bardziej innowacyjni, może 
założą start-upy – powiedział rektor 
prof. Tomanek, odbierając nagrodę. 
– O wiele ważniejszy niż nagroda 
finansowa jest jednak fakt, iż nasi 
studenci sami chcieli się dokształcać, 
sami szukali informacji. Wykorzystali 
szansę, jaką daje im status studenta” 
– zaznaczył.

Internetowe Rewolucje to program 
szkoleniowy z obszaru marketingu 
internetowego. Skierowany jest do 

studentów, którzy chcą wykorzysty-
wać wiedzę na temat e-commerce, 
reklamy mobilnej i mediów społecz-
nościowych w swojej przyszłej pracy 
lub biznesie. Program obejmuje bez-
płatny, całodniowy cykl prezentacji 
i szkoleń odbywających się na pol-
skich uczelniach, po którym istnieje 
możliwość uzyskania certyfikatu. 
Certyfikat sygnowany przez Google 
oraz IAB Europe jest potwierdzeniem 
zdobytych umiejętności w obszarze 
marketingu internetowego. Warsztaty 
prowadzą przedstawiciele Google, 
trenerzy Internetowych Rewolucji 
oraz specjaliści z lokalnych partner-
skich agencji. Dzięki temu studenci 
mają okazję nie tylko pogłębić wiedzę 
na temat marketingu w Internecie, ale 
także dowiedzieć się więcej o pracy 
w branży cyfrowej od ekspertów 
w tej dziedzinie.

„Kompetencje cyfrowe są dziś nie-
zbędne na nowoczesnym rynku 
pracy. Studenci w Polsce coraz bar-
dziej zdają sobie z tego sprawę i nasz 
program Internetowe Rewolucje 

cieszy się wśród nich dużym zainte-
resowaniem. Z przyjemnością wyróż-
niamy dziś Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach jako uczelnię mocno 
zaangażowaną w upowszechnianie 
umiejętności cyfrowych, tym więk-
szą, że to właśnie w województwie 
śląskim odbył się w 2015 roku pilot 
naszego programu” – powiedziała 
Marta Bartnik, menedżer programu 
Internetowe Rewolucje, tuż po wrę-
czeniu nagrody.

Jak to się zaczęło?
Pilotaż programu odbył się w lipcu 
2015 roku w województwie śląskim. 
W ciągu kilku tygodni zainteresowane 
osoby mogły uczestniczyć w otwar-
tych sesjach szkoleniowych, a także 
skorzystać z warsztatów. „W pilocie 
przedsiębiorcy nabywali umiejętności 
internetowe. Uczestniczyli w nim 
także studenci i absolwenci Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Katowicach. 
Co istotne, już w trakcie studiów 
nasi studenci mają okazję poznawać 
obszar marketingu internetowego, 
a taki program pozwala im się 

Marek Kiczka

Wygrywamy  
Internetowe  

Rewolucje Google

Zwycięzcą Rankingu Uczelni Internetowych 
Rewolucji został Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach, na którym najwyższy odse-
tek obecnych studentów uzyskał certyfikat 
od Google i IAB Europe. Nagrodę o wartości 
25 000 zł na przestrzeń dla studentów ode-
brał rektor prof. Robert Tomanek w pierw-
szym dniu Europejskiego Kongresu Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw, tj. 10 paździer-
nika ubiegłego roku. Wręczenie odbyło się 
na stoisku Internetowych Rewolucji Google 
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 
w Katowicach.

Neon Google na stoisku Internetowych Rewolucji podczas targów w ramach EKMŚP /

Google’s neon sign at the Internet Revolutions stand during the trade fair organized 

as part of the European SME Congress, fot. / photo Google

Rektor odbiera nagrodę  

od Google / Rector accepts 

the prize from Google,  

fot. / photo Google
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dodatkowo rozwijać. Nasz zespół 
przeszkolił ponad 1000 przedsię-
biorców w województwie śląskim” 
– mówi dr Artur Strzelecki z Wydziału 
Informatyki i Komunikacji UE Kato-
wice, jeden z autorów pilotażowego 
programu edukacyjnego Internetowe 
Rewolucje.

Bazując na doświadczeniach 
z pilotażu, jesienią 2015 roku 
Google rozpoczął działania w skali 

ogólnopolskiej, uruchamiając pro-
gram edukacyjny oparty na platfor-
mie online. Jako członek Grand Coali-
tion for Digital Jobs, powołanej przez 
Komisję Europejską, Google zobowią-
zał się do inwestycji w przeszkolenie 
2 mln Europejczyków do końca 2016 
roku. Wśród krajów, w których reali-
zowany jest program, znajduje się 
Polska, w której poziom wykorzysta-
nia technologii internetowych przez 
MŚP należy do najniższych w Europie.

 
Kolejne szkolenia już za nami
Eksperci Internetowych Rewolucji 
od kwietnia do końca 2016 roku 
odwiedzili 47 uczelni w całej Polsce. 
21 listopada ubiegłego roku szkolenia 
z umiejętności cyfrowych odbyły się 
na naszej uczelni już po raz trzeci. 
Tym razem uczestnicy wypełnili po 
brzegi aulę CNTI.

Ranking oraz certyfikaty  
Google i IAB Europe
Ranking Internetowych Rewolucji to zestawienie uczelni 
wspierających rozwój kompetencji cyfrowych swoich 
studentów. Prowadzony był od 17 kwietnia do 25 wrze-
śnia 2016 roku. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
uplasował się na najwyższym miejscu wśród polskich 
uczelni. Pod uwagę brano liczbę certyfikatów uzyskanych 
przez studentów danej uczelni w ramach programu. Teraz 
Google przygotuje na uniwersytecie przestrzeń eduka-
cyjną przeznaczoną dla studentów.

Warunkiem uzyskania certyfikatu było zdanie egzaminu, 
który składał się z testu teoretycznego oraz pytań otwar-
tych. Przystąpienie do egzaminu możliwe było po odbyciu 
szkoleń: obecność w sieci i reklama online, e-commerce 
i kampanie eksportowe, świat multiscreen. Certyfikat 
można również uzyskać w formie e-learningu. Pełne 
szkolenie z zakresu marketingu online jest dostępne za 
pośrednictwem platformy www.internetowerewolucje.pl 
zarówno dla studentów, jak i przedsiębiorców. Lekcje 
na platformie, pogrupowane w bloki tematyczne dopa-
sowane do indywidualnej wiedzy użytkownika, zawie-
rają filmy wideo, a także testy i ćwiczenia pozwalające 
utrwalić wiedzę. Po zakończeniu kursu online uczestnicy 
otrzymują certyfikat Google i IAB Europe poświadczający 
nowo zdobyte umiejętności.

Ranking and certification 
by Google and IAB Europe
The Internet Revolutions Ranking is a list of tertiary edu-
cation institutions supporting the development of their 
students’ digital literacy. It spanned over the period from 
April 17 to September 25, 2016 and used the number of 
certificates gained by each university’s students under 
the program Google Now as a criterion for selecting the 
winner. The University of Economics in Katowice ranked 
the highest and, as a result, Google is building student 
educational space on our campus.

In order to get the certification, the participants had to 
attend training sessions on web presence and online 
advertising, e-commerce and export campaigns, and 
a multiscreen world, and next pass an examination 
comprising a knowledge test and open questions. Cer-
tification can also be obtained through online courses. 
Both students and entrepreneurs can access the com-
plete content of the online marketing course via the 
www.internetowerewolucje.pl platform. The platform 
lessons are grouped into thematic blocks tailored to an 
individual user’s knowledge; they include video films, 
tests and exercises which help to consolidate the know-
ledge. After completing the online course, the partici-
pants receive a certificate from Google and IAB Europe 
attesting their new skills.

Rektor z dyplomem dla zwycięzcy / 

Rector with the winner’s diploma, 

fot. / photo Google

 Rektor w trakcie rozmowy 

z przedstawicielką Google / Rector 

in a conversation with a Google 

representative, fot. / photo Google
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“This award means that we 
have fine students. They are 
active and willing to go beyond 
the mandatory academic cur-
riculum. So many of them have 
completed the certification 
programs that our university 
can boast a higher percentage 
of certified students than any 
other university in Poland. Our 
students obtained over 200 
certificates in online marketing 
skills. It is our source of pride 
and hope because nothing can 
hold us back as long as we 
attract such students. The certi-
fied students acquired additional 
competences, complementary 
to those gained within the uni-
versity programs. As a result, 
they will be more competitive 
in the market, more innovative 
and they may even establish 
their own start-ups”, said Prof. 
Tomanek, collecting the prize. 
“What is much more important 
than the prize itself is the fact 
that our students took the initia-
tive to educate themselves and 
seek information. They seized 
the opportunity offered by the 
student status”, he pointed out.

Internet Revolutions is a train-
ing scheme in online marketing. 
It is targeted at students will-
ing to apply the knowledge of 
e-commerce, mobile advertising 
and social media in their future 

careers or business activities. 
The program comprises a series 
of free of charge, full-day pre-
sentations and training sessions 
conducted at Polish universities 
– upon their completion, partici-
pants have an opportunity to pur-
sue certification. The certificate, 
issued jointly by Google and IAB 
Europe, confirms the acquisition 
of online marketing skills. Work-
shops are conducted by Google 
representatives, Internet Revolu-
tions trainers and experts from 
local partner agencies. Thus, the 
participating students have an 
opportunity not only to deepen 
their knowledge of online market-
ing, but also get some hands-on 
insight into digital jobs.

“Digital competences are indis-
pensable in today’s modern 
labor market. Polish students are 
becoming increasingly aware of 
the fact and that’s the reason 
why the Internet Revolutions 
program is so popular with 
them. We are delighted to award 
the University of Economics in 
Katowice the prize recognizing 
its commitment to the promo-
tion of digital skills – all the 
more so because Silesia was the 
place where our pilot program 
was run in 2015“, said Marta 
Bartnik, the manager of Internet 
Revolutions, just after presenting 
the prize.

How did it start?
The pilot program was launched 
in July 2015 in the Silesian 
region. For several weeks any-
body interested in our educa-
tional offering could take part 
in open training sessions and 
workshops. “The pilot program 
was attended by entrepreneurs, 
who could learn internet skills, as 
well as students and graduates 
of the University of Economics in 
Katowice. The important thing is 
that such a program offers our 
students a chance to familiarize 
themselves with online market-
ing and thus allows for additional 
educational development while 
they are still at university. Our 
team trained more than 1,000 
entrepreneurs in the Silesia 
region says dr Artur Strzelecki 
from the Faculty of Informatics 
and Communication, UE Kato-
wice, a co-author of the Internet 
Revolutions pilot educational 
program.

Based on our experience 
from the pilot project, Google 
embarked on a nationwide 
operation, launching a pilot edu-
cational program on an online 
platform. As a member of the 
Grand Coalition for Digital Jobs, 
established by the European 
Commission, Google committed 
itself to invest in the training of 
2 million Europeans by the end 
of 2016. Poland, whose utiliza-
tion rate for internet technolo-
gies by small and medium-sized 
companies is one of the lowest in 
Europe, is among the countries 

where the program is being car-
ried out.

Another series of training 
sessions behind us
From April to December 2016, 
Internet Revolutions experts 
visited 47 universities all over 
Poland. On 21 November 2016, 
they were at our university, 
where the third edition of digital 
skills training program was orga-
nized. This time, the CNTI audito-
rium was filled to capacity.

Więcej informacji / More infor-
mation can be found on:  
www.internetowerewolucje.pl

UE wins Google  
Internet Revolutions

Na stoisku Internetowych Rewolucji rektor rozmawia z przedstawicielem Google o wygranej 

studentów / Rector is talking with a Google representative about the student prize at the 

Internet Revolutions stand, fot. / photo Google

Marek Kiczka

Dyplom dla zwycięzcy w Rankingu Uczelni 

Internetowych Rewolucji Google / The 

diploma for the winner of Google Internet 

Revolutions University Ranking

The University of Economics in Katowice occupies 
the top position in the University Ranking of Internet 
Revolutions as the highest percentage of its current 
students received certification from Google and IAB 
Europe. The university won a prize, worth PLN 25,000 
to be spent on student space, which was presented to 
the Rector, Prof. Robert Tomanek, on the first day of 
the European Congress of Small and Medium-Sized 
Enterprises, i.e. 10 October 2016. The award ceremony 
took place at the stand of Google Internet Revolutions in 
the International Congress Center in Katowice.
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Podczas całego tygodnia 
studenci mieli okazję poznać 
uczelnię, miasto oraz region. 
Brali udział w kilku imprezach 
integracyjnych ze studentami 
polskimi – wolontariuszami 
programu „Anioł Stróż” oraz 
z ok. 150 studentami zagra-
nicznymi, którzy przyjechali 
w ramach wymiany.

Najlepiej poznać Śląsk 
i Katowice udało się podczas 
gry miejskiej. W tym roku 
poszerzono ją o teren Parku 
Śląskiego. Studenci zachwy-
cili się także wycieczką do 
kopalni Guido, gdzie pierwszy 
raz w życiu zjechali na poziom 

320 metrów i mieli okazję 
spróbować tradycyjnych pol-
skich dań w najgłębiej poło-
żonej restauracji w Europie.

W sumie w tym semestrze 
na naszej uczelni kształci 
się ponad 400 studentów 
z całego świata. Przyjechali 
z ponad 30 krajów. Nowych 
studentów zagranicznych 
powitali prorektor ds. eduka-
cji i internacjonalizacji prof. 
Sławomir Smyczek oraz wice-
prezydent Katowic Marzena 
Szuba. 

1 października 2016 roku zakończyła się kolejna 
edycja Tygodnia Integracyjnego dla zagranicznych 
studentów studiujących na naszej uczelni. W tym 

roku gościmy około 60 nowych studentów długoter-
minowych, m.in. z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, 
Włoch, Czech i Wielkiej Brytanii. Zostali oni przy-

jęci na studia I, II i III stopnia prowadzone zarówno 
w języku polskim, jak i angielskim.

Antonina Litinska

Kolejna edycja Tygo-
dnia Integracyjnego 
dla cudzoziemców

Witamy wszystkich 
serdecznie w naszej 

Alma Mater i życzymy 
samych sukcesów!
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 Studenci z Korei Południowej serwują dania rodzimej kuchni studen-

tom z innych stron świata / The students from South Korea are serving 

traditional cuisine to the students from other countries

 Spotkanie zagranicznych studentów z wiceprezydent miasta Katowice 

/ The meeting of foreign students with the vice-mayor of Katowice

 Impreza powitalna studentów zagranicznych / A welcome party for 

foreign students

In the course of the whole week, 
the students had an opportunity 
to learn more about the university, 
the city and the region. They par-
ticipated in a number of integration 
events with Polish students, work-
ing as volunteers in the “Guardian 
Angel” project, and with about 
150 foreign students, who came to 
Katowice under student exchange 
programs. 

The best chance to learn how to 
find your way around Katowice and 
the region was an urban game. This 
time, its location was extended to 
embrace Park Śląski. The students 
also enjoyed their time in the 

historic Guido Coal Mine, where 
they descended to the 320 meters 
for the first time in their life and 
tasted traditional Polish cuisine in 
the deepest underground restau-
rant in Europe. 

In total, over 400 students from 
all over the world are studying 
at our university this semester. 
They arrived here from more than 
30 countries. New foreign students 
were welcomed by the vice-rector 
for education and international-
ization, Prof. Sławomir Smyczek, 
and the vice-mayor of Katowice, 
Marzena Szuba.

The next edition of 
the Integration Week 

for foreigners

On 1 October, another edition of the 
Integration Week for foreign students stu-

dying at our university came to an end. This 
year, we have about 60 new regular students 

from, among others, Ukraine, Belarus, 
Kazakhstan, Italy, Czechia, and the UK. They 

were admitted to bachelor’s, master’s and 
doctoral courses run both in Polish and in 

English at our faculties. 

We warmly welcome our 
foreign students at our 
Alma Mater and wish 
them every success!
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Europejski Kongres 
Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw i Future 
Entrepreneurs

European Congress of 
Small and Medium-Sized 
Enterprises and Future 
Entrepreneurs

Warsztaty Google podczas EKMŚP / Google workshops at ECSME, fot. EKMŚP / photo ECSME

Panel „Pasja + Biznes = Sukces” w ramach 

ścieżki Future Entrepreneurs / The panel on 

“Passion + Business = Success” during the 

“Future Entrepreneurs” event, fot. EKMŚP / 

photo ECSME

Marek Kiczka

Rozmowy o przyszłości gospo-
darki Śląska, Polski i Europy
Około 7000 zarejestrowanych uczest-
ników, kilkuset gości zagranicznych, 
ponad 80 sesji tematycznych i wydarzeń 
towarzyszących, 120 wystawców na 
Targach Biznes Expo. Obrady z udziałem 
wicepremiera Piotra Glińskiego, Elżbiety 
Bieńkowskiej, Adama Bodnara i kilku 
dotychczasowych premierów Polski. 
Ministrowie, ambasadorzy, konsulowie, 
przedstawiciele Komisji Europejskiej, 
kilkunastu prezydentów miast, eksperci 

z kraju i zagranicy. Ludzie świata 
mediów, biznesu i nauki. Tak w skrócie 
można podsumować VI Europejski Kon-
gres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 
Podczas trzech dni w Katowicach poru-
szano problemy gospodarki Śląska, Polski 
i Europy.

Mała i średnia przedsiębiorczość to naj-
ważniejszy sektor polskiej gospodarki. 
Podkreślano to wielokrotnie podczas 
VI edycji kongresu organizowanego pod 
hasłem „Nauka – Biznes – Samorząd. 
Razem dla gospodarki”. Dyskutowano 
o możliwościach rozwoju i wyzwaniach, 
jakie stoją przed przedsiębiorcami. 
Wydarzenie to jest już na stałe zapisane 
w tradycji europejskich wydarzeń gospo-
darczych. W ciągu trzech dni kongresu 
w sesjach panelowych oraz w licz-
nych warsztatach i spotkaniach wzięli 
udział również eksperci Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach. We wto-
rek 11 października jednym z ekspertów 
sesji „Urząd Pracy jako znaczący partner 
i koordynator lokalnego rynku pracy” był 
prof. Andrzej Rączaszek, a sesję „Miasta 
od nowa. Rewitalizacja. Szanse i wyzwa-
nia” moderował dr Adam Polko. Następ-
nego dnia nasz uniwersytet reprezen-
towali prof. Jan Wojtyła w sesji „Formy 
zatrudnienia – jak utrzymać balans 
pomiędzy potrzebami przedsiębiorstwa 
a komfortem pracownika na tle zmie-
niającego się prawa pracy” oraz dr Rafał 
Żelazny jako moderator sesji „Synergia 
logistyki, technologii i marketingu dla 
e-commerce podstawą rozwoju polskiego 
e-handlu na lata 2016-2020”.

W dniach 10-12 października 2016 roku 
w Międzynarodowym Centrum Kon-
gresowym w Katowicach odbył się VI 
Europejski Kongres Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw – największe spotkanie 
sektora MŚP w Europie. Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach był partne-
rem wydarzenia oraz partnerem głów-
nym ścieżki tematycznej dla młodych 
Future Entrepreneurs 2016, odbywającej 
się równolegle w ramach EKMŚP.
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Future Entrepreneurs 2016 – cykl 
spotkań z inspirującymi posta-
ciami świata, biznesu i nauki
W drugim i trzecim dniu kongresu odbyły 
się również spotkania z liderami biznesu, 
polityki i mediów z całego świata pod 
nazwą „Future Entrepreneurs 2016”, 

przeznaczone głównie dla studentów 
i absolwentów, ale także dla pozostałych 
uczestników kongresu. Moderatorami 
poszczególnych elementów programu 
ścieżki byli eksperci naszego uniwer-
sytetu: dr Marcin Baron, dr Bartłomiej 
J. Gabryś oraz prof. Artur Świerczek. Pod-
czas zeszłorocznej ścieżki Future Entre-
preneurs w debacie „V4 Youth Debate” 

udział wzięły oficjalne dele-
gacje studenckie z uczelni 
wyższych Grupy V4. Ponadto 
uczestnicy mieli okazję posłu-
chać dyskusji pt. „American 
Dream vs. American Reality” 
oraz wziąć udział w panelu 
„Pasja + Biznes = Sukces. 
Nie tylko zysk – realizacja 

pozafinansowych celów motorem napę-
dowym działalności biznesowej”.

W pierwszym dniu kongresu nagrodę 
Google za zwycięstwo studentów Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
w Rankingu Uczelni Internetowych Rewo-
lucji odebrał rektor, prof. Robert Toma-
nek. Piszemy o tym na stronach 17-19.

Kongres odbywał się pod Wysokim 
Patronatem Parlamentu Europejskiego. 
Organizatorem EKMŚP jest Regionalna 
Izba Gospodarcza w Katowicach, a orga-
nizatorem ścieżki Future Entrepreneurs 
2016 działające przy niej Forum Młodych.

Sesja z udziałem władz miasta i województwa / The session with the representatives 

of municipal and regional authorities, fot. EKMŚP / photo ECSME

Panel na temat promo-

cji na Facebooku / The 

workshop on promo-

tion on Facebook, fot. 

EKMŚP / photo ECSME

Więcej o kongresie na / More information 
about the Congress: www.ekmsp.eu
Więcej o Future Entrepreneurs 2016 na / 
More information about Future Entrepre-
neurs 2016: www.futureentrepreneurs.eu
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On 10-12 October 2016, the International 
Congress Center in Katowice hosted the VI 
European Congress of Small and Medium-
Sized Enterprises – the largest meeting of 
the SME sector in Europe. The University 
of Economics in Katowice was the Partner 
of the event and the Main Partner of 
the thematic path for young Future 
Entreprenurs 2016, running in parallel 
with ECSME. 

About the economic 
future of Silesia, 
Poland, and Europe
About 7,000 registered 
attendees, hundreds of 
foreign guests, more 
than 80 thematic ses-
sions and accompany-
ing events, 120 exhibi-
tors at the Business 

Expo Fairs. Debates with the par-
ticipation of Deputy Prime Minister 
Piotr Gliński, Elżbieta Bieńkowska, 
Adam Bodnar, and a few of 
Poland’s former Prime Ministers. 
Ministers, ambassadors, consuls, 
EU representatives, city mayors, 
Polish and foreign experts. People 
of the media, business and sci-
ence. This is a concise overview of 
the 6th European Congress of Small 
and Medium-Sized Enterprises. 
The economic problems of Silesia, 
Poland, and Europe were raised 
and discussed during the three 
days in Katowice. 

Small and medium-sized entrepre-
neurship is the most important 
sector of the Polish economy. This 
was repeatedly emphasized dur-
ing the 6th edition of the congress 
organized under the theme of “Sci-
ence – Business – Self-government. 
Together for the economy”. Guests 
and participants discussed oppor-
tunities for growth and challenges 
facing entrepreneurs. The congress 
has already become part of the 
European agenda of economic 
events. During the three days of 
the congress, the experts from the 
University of Economics in Kato-
wice took part in panel sessions 
and numerous workshops and 

meetings. On Tuesday, 11 Octo-
ber, Prof. Andrzej Rączaszek was 
one of the experts in the session 
entitled “The labor office as an 
important partner and coordinator 
of the local labor market”, while 
the session “Cities all over again. 
Revitalization. Chances and chal-
lenges” was led by dr Adam Polko. 
On the following day, our univer-
sity was represented by Prof. Jan 
Wojtyła in the session on “Forms 
of employment – how to maintain 
the balance between the needs of 
an enterprise and the comfort of 
an employee in view of the chang-
ing employment law” and dr Rafał 
Żelazny, who moderated the ses-
sion entitled “The synergy of logis-
tics, technology and marketing for 
e-commerce as the basis of the 
Polish e-trade for 2016-2020”. 

Future Entrepreneurs 2016 
– a series of meetings with 
inspiring people from the 
world of the media, business 
and science
The series of meetings with lead-
ers in business, politics and the 
media, organized under the joint 
title of “Future Entrepreneurs 
2016”, were held on the second 
and third day of the congress. 
They were addressed to students 
and young graduates, but all 
the interested participants were 

invited. The moderators of the 
panel sessions were the experts 
from our university: dr Marcin 
Baron, dr Bartłomiej J. Gabryś, 
and Prof. Artur Świerczek. “Future 
Entrepreneurs 2016” featured the 
debate involving the student del-
egations from the V4 universities. 
Finally, the participants listened to 
the discussion entitled “American 
Dream vs. American Reality” and 
took part in the panel on “Passion 
+ Business = Success. Not just for 
profit – achieving non-financial 
goals as driving force behind busi-
ness activity”.

On the first day of the congress, 
Rector Prof. Robert Tomanek 
collected the prize, awarded by 
Google, for the top position of 
the UE Katowice students in the 
ranking of the universities sup-
porting Google’s project “The 
Digital Garage” (which in Poland 
is known under the name of 
Internet Revolutions – Internetowe 
Rewolucje). This story is printed on 
pages 17-19.

The congress was held under the 
High Patronage of the European 
Parliament. ECSME is organized 
by the Chamber of Commerce and 
Industry (CCI) in Katowice, while 
the “Future Entrepreneurs 2016” 
by the CCI Youth Forum. 

Inauguracja EKMŚP (10.10.2016) / The inauguration of ECSME (10 October 2016)

fot. EKMŚP / photo ECSME

 Sesja prowadzona przez 

specjalistę Internetowych 

Rewolucji Google / The session 

conducted by the Google Digi-

tal Garage specialist,  

fot. EKMŚP / photo ECSME

Dyskusje z udziałem polity-

ków przedstawicieli biznesu 

i ekonomistów / Discussions 

featuring politicians, business 

people, and economists,  

fot. EKMŚP / photo ECSME
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To już druga edycja forum wymiany 
poglądów i doświadczeń z zakresu sze-
roko rozumianego zarządzania zasobami 
ludzkimi. W ramach zaplanowanych 
12 sesji tematycznych ponad 500 osób 
debatowało o rozwoju osobistym, poten-
cjale regionalnego rynku pracy i najważ-
niejszych zagadnieniach z zakresu zarzą-
dzania zasobami ludzkimi.

24 listopada 2016 roku w sesji inaugura-
cyjnej pt. „HR trendy 2016 i rynek pracy 
2.0” uczestniczył rektor prof. Robert 
Tomanek. Nasz uniwersytet podczas 
sesji tematycznej „BPO SSC siłą śląskiego 
rynku pracy” reprezentował również 
dr Tomasz Papaj z Katedry Zarządzania 
Przedsiębiorstwem. Do udziału w sesji 
moderowanej przez Jakuba Prokopa 
(dziennikarz Pulshr.pl) zaproszeni zostali 
także: Ewa Gołębiewska-Krzyżan – HR 
Director, Capgemini Poland, Anna Mirek 

– Head of Communications & HR, ING 
Services Polska Sp. z o.o., Bogumił Sobula 
– wiceprezydent Katowic, Riccar do  
Zinno – HR Business Partner Manager, 
Katowice Hub, Unilever.

Wydarzeniu towarzyszyły także Targi 
Pracy i Kariery, które zgromadziły tysiące 
młodych osób zainteresowanych rozwo-
jem swojej kariery zawodowej. Mogły 
one zapoznać się z ofertami pracy naj-
większych pracodawców w regionie, 
spotkać się z ekspertami, uczestniczyć 
w prezentacjach firm i warsztatach, 
a także aplikować na różne stanowiska 
pracy już podczas targów.

Organizatorem wydarzenia jest Grupa 
PTWP SA, inicjator i od 2009 roku 
organizator Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego w Katowicach, najwięk-
szej konferencji biznesowej w Europie 

Centralnej, uznanej za forum jednej 
z najbardziej reprezentatywnych dyskusji 
o przyszłości Europy.

Tomasz Papaj, fot. / photo 

Silesia HR Trends

Kinga Okrzesik-Faruga

Silesia HR Trends z udziałem uniwersytetu
24 listopada 2016 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się 

druga edycja konferencji Silesia HR Trends – największego i najważniejszego wydarzenia dla 
śląskiego rynku pracy. Na całodzienny program wydarzenia złożyły się Targi Pracy i Kariery oraz 
debaty i dyskusje z udziałem ekspertów, kontynuacja projektu EEC – Liderzy Przyszłości, a także 

gala z wręczeniem wyróżnień dla TOP Pracodawców Śląska.

Fot. / photo Silesia HR Trends
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The University’s participation in Silesia HR Trends

This is the second edition of the 
forum to exchange views and 
experiences in the field of broadly 
understood human resource man-
agement. More than 500 people 
debated on the development of 
personal potential, the regional 
labor market and topical issues in 
the field of human resource man-
agement during the 12 thematic 
sessions.

Rector Prof. Robert Tomanek 
participated in the inaugural ses-
sion entitled ‘HR 2016 trends and 

labor market 2.0’ on 24 November 
2016. Our university was also 
represented by dr Tomasz Papaj 
from the Department of Enterprise 
Management in the thematic ses-
sion ‘BPO SSC the force of the 
Silesian labor market’. Invitations 
to participate in the session mod-
erated by Jakub Prokop (journalist, 
Pulshr.pl) were also received by: 
Ewa Gołębiewska-Krzyżan – HR 
Director, Capgemini Poland, Anna 
Mirek – Head of Communications 
& HR, ING Services Poland Sp. 
z o.o., Bogumił Sobula – Vice-
Mayor of Katowice, Riccardo Zinno 
– HR Business Partner Manager, 
Katowice Hub, Unilever.

The event was accompanied by 
the Job and Career Fair, which 
attracted thousands of young 
people interested in developing 
their careers. They had a chance 
to learn about job offers from the 
largest employers in the region, 
meet experts, participate in 
company presentations and work-
shops, as well as apply for various 
jobs during the event.

The event is organized by PTWP 
Group SA, the initiator and orga-
nizer of the European Economic 

Congress in Katowice, the largest 
business conference in Central 
Europe, recognized as the forum 
of one of the most representa-
tive discussions on the future of 
Europe.

The second edition of the conference Silesia 
HR Trends, the largest and most important 
event dedicated to the Silesian labor mar-

ket, took place at the International Congress 
Center in Katowice on 24 November 2016. 
The all-day program of events included the 

Job and Career Fair, debates and discussions 
with experts, and the continuation of the EEC 
project – Leaders of the Future, as well as the 
gala with the presentation of the awards for 

TOP Employers of Silesia.

Robert Tomanek, fot. / photo Silesia HR Trends

Fot. / photo Silesia HR Trends

Więcej informacji / 
More information at: 
www.silesiahr.pl
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Marian Sołtysik urodził 
się 15 sierpnia 1938 roku 
w Siewierzu, zmarł 4 marca 
2010 roku w Katowicach. 
Bezpośrednio po maturze 
w 1955 roku rozpoczął stu-
dia na Wydziale Ekonomiki 
Przemysłu Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej w Katowicach. 
Od tego momentu związał 
z uczelnią swoje naukowe 
i zawodowe życie – najpierw 
jako student, a od 1960 roku 
asystent, by następnie przejść 
przez wszystkie szczeble 
kariery akademickiej, uzy-
skując w 1991 roku tytuł 
profesora.

Zainteresowania prof. Sołty-
sika koncentrowały się wokół 
nauk o zarządzaniu i logistyki. 
Głównym przedmiotem jego 
badań naukowych w ostatnich 
latach życia było zarządzanie 
łańcuchami dostaw i usługi 
logistyczne. Był on inicjatorem 
i organizatorem utworzenia 
Katedry Logistyki Ekonomicz-
nej. Z entuzjazmem poświęcił 
się tworzeniu odrębnego 
kierunku kształcenia w zakre-
sie logistyki na Wydziale 
Zarządzania. 

Zaangażowanie Profesora 
w życie uczelni odzwiercie-
dlały pełnione przez niego 
funkcje, m.in.: 

  kierownika Zakładu 
Ekonomiki Przemysłu 
(1972-1990),

  kierownika Studium Dokto-
ranckiego (1975-1983), 

Sylwia Szulik

Robert Tomanek, fot. / photo Silesia HR Trends

Upamiętniliśmy prof. 
Mariana Sołtysika

26 września 2016 roku o godzinie 11.00 
uroczyście odsłonięto tablicę upa-

miętniającą prof. Mariana Sołtysika, 
twórcę katowickiej szkoły logistyki, 
prekursora i inicjatora kształcenia 

na kierunku Logistyka, którego imię 
Senat Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach nadał auli wykładowej 

w budynku B.

Tablicę odsłania rektor prof. R. Tomanek 

w asyście prof. K. Jędralskiej oraz prof. 

D. Kisperskiej-Moroń / The act of unveiling 

the plaque by Rector Prof. R. Tomanek, 

accompanied by Prof. K. Jędralska and Prof. 

D. Kisperska-Moroń, fot. / photo A. Litinska

  prodziekana Wydziału 
Przemysłu (1972-1975), 

  prorektora ds. badań 
naukowych (1982-1990), 

  kierownika Katedry 
Logistyki Ekonomicznej 
(1992-2008). 

Profesor cieszył się ogromnym 
zaufaniem społeczności aka-
demickiej. Chętnie dzielił się 
swym bogatym doświadcze-
niem. Był wielokrotnie odzna-
czany, m.in.: Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej, Złotym 
Krzyżem Zasługi, Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski.

Na uroczystość upamiętnia-
jącą prof. Sołtysika przybyli 
jego studenci, wychowanko-
wie, współpracownicy i przy-
jaciele, połączeni serdeczną 
pamięcią o swoim mistrzu. 
Wśród zebranych obecne były 
władze uczelni z rektorem 
prof. Robertem Tomankiem, 
liczni reprezentanci polskiego 
środowiska logistyków, 
a także goście zagraniczni 
uczestniczący w konferencji 
naukowej pt. „Budowanie 
łańcuchów dostaw jutra”. 

Spotkanie rozpoczęła prof. 
Krystyna Jędralska, dzie-
kan Wydziału Zarządzania, 
a poprowadził je dr Krzysztof 
Niestrój. Sylwetkę i dokonania 
swojego mistrza przybliżyła 
prof. Danuta Kisperska-Moroń, 
kierownik Katedry Logistyki 
Ekonomicznej. Wspomnieniami 
z wieloletniej współpracy 
i przyjaźni z Profesorem 
podzielili się: rektor senior 
prof. Jerzy Rokita, prof. Maria 
Nowicka-Skowron – dyrektor 
Instytutu Logistyki i Zarzą-
dzania Międzynarodowego 
Politechniki Częstochowskiej, 
rektor senior tejże uczelni, prof. 
Jarosław Witkowski – kierownik 
Katedry Zarządzania Strategicz-
nego i Logistyki Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocła-
wiu, prof. Jacek Szołtysek 
– kierownik Katedry Logistyki 
Społecznej w naszej uczelni 
oraz dr Lidia Gabryś – przed-
stawicielka Zarządu Związku 
Nauczycielstwa Polskiego przy 
Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Katowicach. Uroczystość 
uświetnił występ Chóru Uni-
wersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach pod dyrekcją 
Michała Brożka. 
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Marian Sołtysik was born on 
15 August 1938 in Siewierz 
and died on 4 March 2010 
in Katowice. In 1955, imme-
diately after passing the 
school-leaving examinations, 
he undertook studies at the 
Department of Industrial 
Economics at the Higher 
School of Economics in Kato-
wice. It was then that he tied 
his scientific and professional 
life to the university – first as 
a student, in 1960 as an assis-
tant lecturer, then he moved 
up the academic ladder to be 
appointed to a professorship 
in 1991.

Prof. Sołtysik’s research inter-
ests focused on the fields of 
management and logistics. 
The studies he conducted in 
the last years of his life con-
cerned mainly supply chain 
management and logistics 
services. He was the man 
behind the plan to establish 
the Department of Business 
Logistics. He enthusiasti-
cally devoted himself to the 

creation of the logistics major 
at the Faculty of Management.

Prof. Sołtysik was engaged 
in the university’s life, which 
was reflected in the positions 
he held, including:

  Head of the Institute 
of Industrial Economics 
(1972-1990)

  Head of the Doctoral Stud-
ies (1975-1983) 

  Vice-Dean of the Faculty of 
Industry (1972-1975) 

  Vice-Rector for Research 
(1982-1990) 

  Head of the Department 
of Business Logistics 
(1992-2008)

Prof. Sołtysik earned the trust 
of the academic community 
and was willing to share his 
extensive experience with 
others. He received multiple 
awards, including the Medal 
of the National Education 
Commission, the Gold Cross 
of Merit, the Officer’s Cross 
of the Order of the Rebirth of 
Poland.

Prof. Marian Sołtysik 
commemorated

On 26 September 2016, at 11 o’clock, a plaque 
commemorating Prof. Marian Sołtysik, in 

whose honor the Senate of the University of 
Economics in Katowice dedicated the lecture 

hall in Building B, was unveiled. Prof. Sołtysik 
was the founder of the Katowice school of 
logistics and the precursor and initiator of 

educational programs in logistics.

The ceremony commemo-
rating Prof. Sołtysik was 
attended by his students, 
pupils, colleagues and friends, 
all united by the warm 
memory of their master. 
There were also the university 
authorities, including Rector, 
Prof. Robert Tomanek, numer-
ous representatives of the 
Polish logistics community, as 
well as foreign visitors – the 
participants of the scientific 
conference “Building the 
supply chains of the future”, 
which was held at that time.

The ceremony was opened 
by Prof. Krystyna Jędralska, 
Dean of the Faculty of Man-
agement, and it was led 
by dr Krzysztof Niestrój. 
Prof. Sołtysik’s biography 
and accomplishments were 
presented by Prof. Danuta 
Kisperska-Moroń, Head of 
the Department of Business 
Logistics, who looked up to 
Prof. Sołtysik as her master. 
The remembrances of the 
long-lasting cooperation and 

friendship with the Professor 
were shared by: Rector-Senior 
Prof. Jerzy Rokita, Prof. Maria 
Nowicka-Skowron – Head of 
the Institute of Logistics and 
International Management 
at Czestochowa University 
of Technology, and the uni-
versity’s Rector-Senior, Prof. 
Jarosław Witkowski – Head of 
the Department of Strategic 
Management and Logistics 
at Wrocław University of Eco-
nomics, Prof. Jacek Szołtysek 
– Head of the Department 
of Social Logistics at the 
University of Economics in 
Katowice, and dr Lidia Gabryś, 
representing the Board of 
the Polish Teachers’ Union 
at our university. The perfor-
mance by the University Choir 
conducted by Michał Brożek 
added lustre to the occasion.
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Dr Katarzyna Czernek oraz dr Patrycja 
Klimas z Katedry Teorii Zarządzania 
otrzymały stypendia dla młodych wybit-
nych naukowców. Są one przyznawane 
przez ministra nauki i szkolnictwa wyż-
szego młodym pracownikom naukowym 
prowadzącym wysokiej jakości bada-
nia oraz posiadającym bogaty dorobek 
naukowy w skali międzynarodowej.

W zeszłorocznej edycji 168 stypendystów 
wyłoniono w trybie konkursowym spo-
śród 1137 kandydatów. W gronie wyróż-
nionych znalazło się ośmiu reprezen-
tantów Wydziałów Zarządzania, w tym 
dwie reprezentantki wydziału naszego 
uniwersytetu.

MB

Dr Katarzyna Czernek and dr Patrycja 
Klimas, Departament of Management 
Theory, received scholarships for outstan-
ding young researchers. The scholarships 
are granted by the Ministry of Science 
and Higher Education to young resear-
chers conducting high quality research 
and having impressive scientific accom-
plishments on an international scale.

In the 2016 edition, 168 scholarship awar-
dees were selected from 1,137 candidates 
who had submitted their applications to 
the competition. Among the successful 
competitors, there were eight researchers 
representing faculties of management, 
including two from our University. 

MB

Stypendystki 
ministra w akcji! Dr Katarzyna Czernek

Przedmiotem moich badań jest 
głównie sektor turystyczny – obec-
nie jeden z najszybciej rozwija-
jących się sektorów gospodarki. 
Badania te dotyczą takich zagad-
nień jak: relacje współpracy czy 
koopetycji między przedsiębiorcami 
turystycznymi, zaufanie w tych 
relacjach, innowacje, wiedza i jej 
transfer itp. W swoich pracach 
wykorzystuję m.in. analizę sieci 
społecznych, a także koncepcje 
nowej socjologii ekonomicznej 
i nowej ekonomii instytucjonalnej.

Badania empiryczne prowadzę 
samodzielnie, często w formie 
wielogodzinnych wywiadów pogłę-
bionych, realizowanych w terenie. 

Wyniki badań publikowałam 
m.in. w kilku czasopismach z tzw. 
listy filadelfijskiej, w monogra-
fiach wydawnictw zagranicz-
nych oraz w cenionych polskich 
czasopismach.

Kluczowe w mojej pracy nauko-
wej było otrzymanie w 2011 roku 
nagrody Komitetu Regionów Unii 
Europejskiej za rozprawę doktorską 
w konkursie na najlepsze prace 
doktorskie w krajach UE dotyczące 
problematyki regionalnej. Pozwoliło 
mi to uwierzyć w siebie i w to, że 
badania, które prowadzę, mogą być 
ciekawe również dla innych. 

Otrzymanie stypendium MNSiW 
umożliwi mi dalsze prowadzenie 
badań naukowych w obszarach, 
które od lat mnie absorbują 
i bardzo interesują. Jednocze-
śnie jest ono dla mnie zachętą 
i dowodem na to, że warto ciężko 
pracować, mimo pojawiających się 
problemów.

My main area of interest is the 
tourism sector – currently, one 
of the fastest growing sectors in 
the economy. I conduct studies 
on cooperation and coopetition 
between tourism firms, trust in 
their relationships, innovation, 
knowledge and knowledge transfer. 
In my work, I use social network 
analysis and the concepts of new 
economic sociology and new insti-
tutional economics.

I conduct my own empirical 
research, often in the form of in-
depth interviews performed in the 
field. I published the results of my 
studies in the journals of the ISI 
Master Journal List, monographs 
released abroad and renowned Pol-
ish journals.

The breakthrough in my research 
career happened when, in 2011, 
I received the award, funded by 
the EU Committee of the Regions, 
for my doctoral dissertation in the 
competition for the best doctoral 
dissertations on regional issues. 
This made me believe in myself and 
that my research could be of inter-
est to others, too.

The Ministry of Science scholarship 
will let me continue my scientific 
research in the areas that have 
engaged me for many years. It is 
also an incentive to work hard and 
the proof that hard work pays off, 
despite all the potential problems. 

Fot. / photo P. Marszałek

Minister’s girls 
in action!

© luckybusiness – Fotolia.com
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Dr Patrycja Klimas

Selfie z badań terenowych podczas „Digital Dragons 2016”

w Krakowie / Selfie from the field research during the “Digital 

Dragons 2016” in Kraków

Dla mnie praca naukowa to 
pasja do badań w terenie 
i zaspokajania ciekawo-
ści „świata” zarządzania 
strategicznego. Obecnie to 
przedsiębiorstwa tworzące 
gry komputerowe, mobilne, 
konsolowe, przeglądarkowe 
wzbudzają moją naukowo-
-poznawczą fascynację. 
Okazuje się bowiem, iż 
wiele teorii, metod, technik 
zarządzania czy modeli 
biznesu w ich przypadku się 
nie sprawdza, podczas gdy 
rodzimy gamedev bardzo 
dynamicznie się rozwija, 
dosłownie szturmując rynek 
globalny. Jest to o tyle cie-
kawe, że branża generuje 
ogromne dochody (większe 
niż branża muzyczna i fil-
mowa łącznie!), a większość 
gier wypuszczanych na 
rynek to gry darmowe. 

Pomysły na badania poja-
wiają się u mnie jak czołg – 
znienacka. Zwykle gdy bie-
gam, pływam czy zwyczaj-
nie gotuję. Jak jest pomysł, 
trzeba dotrzeć do potencjal-
nych badanych, co w mojej 
ocenie jest trudnym, o ile 
nie najtrudniejszym etapem 
badań. Tu liczy się deter-
minacja, gdyż response rate 
to podstawa generalizacji, 

a dalej rozwoju wiedzy. 
Dwa lata temu, gdy zaczy-
nałam przygodę z sektorem 
gier, podczas targów bran-
żowych chciałam realizować 
wywiady, ale byłam jedyną 
osobą w garsonce, w szpil-
kach, z teczką, w dziennym 
makijażu. Jedyną pośród 
niemal tysiąca innych 
w trampkach, przetartych 
jeansach, z dredami, tatu-
ażami czy z kolorowymi 
włosami. Efekt? Zero prze-
prowadzonych wywiadów. 
Drugiego dnia w legginsach, 
koku, adidasach i bluzie 
przeprowadziłam 13 semi-
-strukturyzowanych wywia-
dów – lekcja z obserwacji 
bezcenna. 

Teraz patrzę w stronę stra-
tegii monetyzacji, modeli 
biznesu oraz otwartych 
modeli biznesu wykorzysty-
wanych w sektorach kre-
atywnych. Mam nadzieję, że 
otrzymane z MNiSW wspar-
cie, ale przede wszystkim 
wybór pasjonującego, 
niezbadanego jeszcze 
tematu oraz zaangażo-
wanie w terenie pozwolą 
mi realizować nie tylko te, 
ale także przyszłe plany 
naukowo-badawcze.

© aperturesound, Decorwith.me – Fotolia.com

For me, scientific work 
means a passion for field 
research and a way to 
quench my curiosity about 
the “strategic manage-
ment” world. At present, 
it is the firms developing 
video, mobile, online, 
and console games that 
arouse my research inter-
est. It turns out that many 
management theories, 
methods, and techniques, 
or business models do 
not apply to or suit them, 
whereas, in the meantime, 
our domestic gamedev is 
doing fantastically well, 
literally taking foreign 
markets by storm. It is 
even more intriguing since 
the industry generates 
massive sales (higher than 
the music and film indus-
tries together!) and most 
games on the market are 
available for free.

Research ideas sneak 
up on me, and they do 
it unexpectedly. Usu-
ally when I run, swim or 
cook. When I already have 
an idea, I need to reach 
potential respondents, 
which is quite a difficult 
– if not the most difficult – 
stage of every study. What 
matters is determination, 
because the response rate 
is crucial when it comes 

to the generalization and, 
further on, development 
of knowledge. Two years 
ago, when I embarked on 
my adventure with the 
games industry, I attended 
the games fairs because 
I wanted to conduct some 
interviews, but I was 
the only person wearing 
a jacket, skirt, and stilet-
tos, with a suitcase, and 
casually made up. The 
only one – among almost 
a thousand people wear-
ing canvas sneakers, faded 
jeans, dreadlocks, tat-
toos, and color dyed hair. 
Result? Zero interviews. 
The next day, I put on 
leggings, sneakers and 
a hoody, tied my hair in 
a bun, and made 13 semi-
structured interviews 
– a priceless lesson to be 
learnt from observation.

Now, I am drawn by mon-
etization, business models 
and open business models 
used in creative indus-
tries. I hope the Minister’s 
scholarship paired with 
the choice of a fascinating 
topic, still unresearched, 
and my commitment to 
field work will let me pur-
sue my current and future 
scientific and research 
plans. 
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Przestrzeń parkowa Muzeum Śląskiego, w tle wieża widokowa i szklane bryły doświetlające wnętrze / The park space of the Silesian

Museum, with the viewing tower and the glass boxes illuminating the interior in the background, fot. / photo W. Szołtys

Danuta Piękoś-Owczarek

Visiting 
our Partners 
Silesian Museum

Z wizytą 
u partnerów 
uniwersytetu 
Muzeum Śląskie
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Studenci mieli okazję odczuć wyjątkowość tego 
miejsca dzięki akcji Muzeum Śląskiego „Rozpocznij 
od kultury”, podczas której przez cały październik 
za symboliczną złotówkę można było zwiedzać 
sześć wystaw stałych oraz ekspozycje czasowe. Na 
zwiedzających czekały m.in. dzieła znanych z historii 
sztuki autorów w galeriach sztuki polskiej dawnej 
i współczesnej, multimedialna wystawa o historii 
Górnego Śląska, a także poruszająca zmysły instala-
cja słynnego izraelskiego artysty Daniego Karavana. 
Warto przypomnieć, że możliwość darmowego zwie-
dzania Muzeum nie zakończyła się wraz z powyższą 
akcją, ponieważ w każdy wtorek obowiązuje wstęp 
wolny.

Co nowego?
Muzeum Śląskie to nie tylko obrazy, rzeźby i instala-
cje, ale również spotkania tematyczne związane na 
przykład z wyjątkowym obiektem kojarzonym dziś 
głównie z filmem „Vabank” w reżyserii J. Machul-
skiego. Fotoplastykon, bo o nim mowa, dzięki iluzji 
trójwymiarowej rzeczywistości prezentowanej na 
seansach daje szansę na chociażby chwilowe prze-
niesienie się w magiczny świat naszych przodków. 
Miłośników sztuki malarskiej przyciągają natomiast 
wykłady „Znani i zapomniani”, które uświadamiają 
nam, że życiorysy mniej popularnych artystów są 
również fascynujące, a ich twórczość dorównuje 
poziomem mistrzom. Najnowszym projektem o cha-
rakterze prospołecznym jest „Szychta kreatywna”, 
skupiająca się wokół kwestii rewitalizacji prze-
strzeni, rzeczywistych potrzeb społeczności lokal-
nych, aktywizacji ludności i konsultacji społecznych 
związanych z wykorzystaniem zrewitalizowanych 
miejsc. Na finalną odsłonę projektu zapraszamy 
w marcu 2017 roku, na forum podsumowujące 
dotychczasowe edycje rozszerzone o ogólnopolskie 
konteksty i perspektywy.

Szklane bryły doświetlające wnętrze muzeum / The glass boxes illuminating 

the interior of the museum, fot. / photo W. Szołtys

Muzeum Śląskie  
– wiedza i emocje
Coraz liczniejsza publiczność, która 
odwiedza sąsiadujące z Uniwersytetem 
Ekonomicznym Muzeum Śląskie, świad-
czy nie tylko o sile sztuki i potrzebie 
poznawania kultury. Uświadamia także, 
że miejsce to zyskało nowe znaczenie 
i nową energię dzięki organizowanym 
tu wydarzeniom. 
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The “Start with the culture” initiative launched by the 
Silesian Museum provided students with the opportu-
nity to experience the unique character of this place. 
Throughout October, they were allowed entrance to 
the Museum’s permanent and temporary exhibitions 
for the token fee of one Polish zloty. Visitors had the 
opportunity to admire a variety of exhibits, including 
the works by famous artists displayed in the galler-
ies of old and contemporary Polish art, a multimedia 
exhibition of the history of the Upper Silesia, and the 
exciting installations by the famous Israeli artist Dani 
Karavan. It is worth mentioning that the offer to visit 
the Museum free of charge did not expire with the 
end of the “Start with the culture” initiative; entrance 
is free every Tuesday.

What’s new?
Apart from housing a collection of paintings, sculpture 
and art installations, the Silesian Museum holds the-
matic meetings devoted to unique pieces of architec-
ture, such as the Warsaw Fotoplastikon, mainly associ-
ated with the movie “Vabank” directed by J. Machulski. 
Owing to the three-dimensional illusion viewers are 
transported, if only for a while, to the magic world of 
our ancestors. Painting lovers are welcomed to attend 
lectures in the series “Znani i zapomniani” [“The well-
known and the forgotten”], which remind us that the 
lives and work of the less famous artists are often 
as fascinating and admirable as those of the mas-
ters. The latest pro-social project, entitled “Szychta 
kreatywna” [in the Silesian dialect: “A creative work 
shift”], focuses on the urban space revitalization, local 
people’s needs, community engagement, and public 
consultation on the use of the revitalized areas. Every-
body is invited to the forum that will be held in March 
2017, constituting the final stage of the project and 
summarizing all the previous editions, broadened by 
the nationwide contexts and perspectives.

The Silesian Museum 
– knowledge  
and emotions
Neighbor to the University of 
Economics in Katowice, the Silesian 
Museum is visited by an increasingly 
large number of people, testifying 
to the power of art and our need to 
discover the culture. The multitude of 
visitors also confirm the popularity of 
various events organized on the site, 
which give the Museum new energy 
and significance. 
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Wieża widokowa / The viewing tower, fot. / photo W. Szołtys

Centrum wymiany doświad-
czeń, kompetencji i badań 
Temat rewitalizacji jest ściśle zwią-
zany z samym Muzeum Śląskim 
także ze względu na unikatowe 
umiejscowienie katowickiej insty-
tucji powstałej na terenie byłej 
KWK „Katowice”. Nie jest to jeszcze 
koniec zmian tej przestrzeni – kolejne 
zabytkowe budynki pokopalniane już 
w 2017 roku ulegną metamorfozie 
i zostaną otwarte dla publiczności. 
Odnowienie dwóch z nich – łaźni 
głównej i stolarni – w ramach II etapu 
prac rewitalizacyjnych jest związane 
z nowym odczytaniem dziedzictwa 
przemysłowego i włączeniem go do 
spuścizny kulturowej Górnego Śląska. 
Postindustrialne otoczenie Muzeum 
Śląskiego stało się już punktem cha-
rakterystycznym na mapie regionu, 
a także atrakcją turystyczną. 

Przekształcanie się Muzeum Ślą-
skiego w centrum kompetencji, usług 
i badań jest widoczne także poprzez 
współpracę z innymi instytucjami, 
stowarzyszeniami oraz uczelniami 
wyższymi. W ramach podpisanego 
w lipcu ubiegłego roku porozumienia 
z Uniwersytetem Ekonomicznym 
studenci będą mogli wybierać tematy 
prac dyplomowych z obszarów waż-
nych dla Muzeum, dzięki czemu ich 
teoretyczne badania nabiorą prak-
tycznego charakteru, zaś możliwe 
do zrealizowania w uniwersytecie 
projekty naukowe rozszerzą się 
dzięki kompetencjom pracowników 
MŚ. „Muzeum Śląskie jest unikalną 
w skali Europy instytucją muzealną, 
której funkcjonowanie, a także 
sposób zarządzania nie mają odpo-
wiedników. Ważne jest dla nas nie 
tylko dzielenie się doświadczeniami 
z zarządzania instytucją kultury, 

ale również odpowiadanie na wyzwa-
nia, jakie stawia przed nami dyna-
micznie rozwijający się region, natu-
ralnie wyzwalający potrzebę działania 
interdyscyplinarnego” – mówi Alicja 
Knast, dyrektor Muzeum Śląskiego. 

Muzeum konsekwentnie wygląda 
poza swoje historyczne ramy, odnaj-
dując nowe, ważne dla społeczności 
doświadczenia, starając się objąć je 
wieloperspektywicznym spojrzeniem 
i opowiedzieć o nich w żywy sposób, 
by wiedza przeplatała się z emocjami.
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Galeria sztuki polskiej 1800-1945 / 1800-1945 Polish Art Gallery, fot. / photo W. Szołtys

Center for the exchange of 
experience, competence and 
research expertise 
The revitalization issue is closely 
related to the Silesian Museum 
itself due to its unique location 
on the site of the former “Kato-
wice” coal mine. The transforma-
tion of the area has not been 
completed – further post-mining 
buildings are to undergo a radical 
metamorphosis in 2017 and will 
be opened to the public. Part of 
the second stage of the revitaliza-
tion process, the renovation of 
two buildings – the main bath 
and the carpentry shop – opens 
a new chapter in the industrial 
tradition of the Upper Silesia and 
will enrich its cultural heritage. 
The post-industrial area surround-
ing the Museum has already 

become a popular landmark and 
tourist attraction in the region.

The gradual transformation of the 
Silesian Museum into a compe-
tence, service and research center 
is also reflected in its cooperation 
with other institutions, associa-
tions and universities. Under the 
agreement signed in July last year 
with the University of Econom-
ics in Katowice, students will 
have the opportunity to choose 
topics of their final dissertations 
in research areas that are of 
relevance to the Museum. Conse-
quently, their theoretical research 
will acquire a practical dimension, 
and the scope of projects imple-
mented at the University of Eco-
nomics will be expanded thanks 
to the expertise of the Museum 
staff. “The Silesian Museum is 

a unique institution of this kind; 
its operation and management 
style have no parallel in Europe. 
It is important for us to not only 
share our experience of cultural 
institution management, but also 
respond to the challenges of the 
fast developing region, which 
– by definition – require an inter-
disciplinary approach”, says Alicja 
Knast, Director of the Museum.

The Silesian Museum consis-
tently goes beyond its historical 
framework, seeking to find new 
socially-significant experiences, 
perceive them from a multitude 
of perspectives and present in 
a lively way, providing an inter-
play of knowledge and emotions. 
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Od lewej M. Niechciał 

i prof. R. Tomanek / from 

the left: M. Niechciał and 

Prof. R. Tomanek, 

fot. / photo A. LitinskaW październiku i listo-
padzie ubiegłego roku 
odbyły się dwa z cyklu 
wykładów otwartych 
organizowanych pod 
auspicjami rektora 
i Stowarzyszenia Klubu 
Przyjaciół Uniwersytetu 
Ekonomicznego 
w Katowicach.

14 października 2016 roku 
w auli Centrum Nowoczesnych 
Technologii Informatycznych 
gościła dyrektor Muzeum 
Śląskiego w Katowicach Alicja 
Knast, która wygłosiła wykład 
pt. „Rola instytucji kultury 
w procesie rewitalizacji spo-
łecznej”. Kilka miesięcy wcze-
śniej, w lipcu, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach 
i Muzeum Śląskie podpisały 
porozumienie o współpracy. 
Za jej cel uznano wykorzy-
stanie dorobku naukowego, 
edukacyjnego i eksperckiego 
uczelni oraz potencjału 
edukacyjnego, kulturalno-
-naukowego i doświadczeń 
profesjonalnych, jak również 
roli kulturotwórczej i społecz-
nej Muzeum, aby podejmować 
wspólne działania, służące 
realizacji misji i programów 
rozwojowych obu instytucji. 
W ramach wspólnych działań 
prowadzone są m.in. projekty 
badawczo-rozwojowe.

Drugi wykład wygłosił 16 
listopada Marek Niechciał 
– prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumen-
tów. Wykład nosił tytuł 

„Co konsumentowi po kon-
kurencji? Działania Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów chroniące rynek 
i jego uczestników”. Prelegent 
opowiadał o pomocy dla stu-
dentów, którzy chcą założyć 
firmę, a także zachęcał ekono-
mistów do pracy w urzędzie, 
gdzie jednego dnia można 
zmierzyć się zarówno z ryn-
kiem mleczarskim, jak i z gór-
nictwem. Ponadto odpowiadał 
na pytania dotyczące rynku 
farmaceutycznego, Ubera, 
frankowiczów i wielu innych 
problematycznych kwestii. 
Uczestnicy wykładu mieli oka-
zję przekonać się, jak wiedza 
teoretyczna na temat rynku 
i konkurencji przekłada się 
na wiedzę praktyczną. Wyda-
rzenie poprzedziło uroczyste 
podpisanie porozumienia 
o współpracy Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach 
z Urzędem Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów.

Obydwa wykłady cieszyły 
się dużym zainteresowaniem 
zarówno studentów, jak i pra-
cowników uczelni. Czekamy 
zatem na kolejne porozumie-
nia i inspirujące spotkania.

In October and November 
2016, the University of 
Economics in Katowice 
invited the student and 
academic community to 
two talks, organized as 
part of the series of open 

lectures under the aus-
pices of the Rector and 
the University Friends 
Club.

On 14th October 2016, in 
the CNTI lecture hall, Alicja 
Knast, Director of the Silesian 
Museum in Katowice, deliv-
ered a lecture entitled “The 
role of institutions of culture 
in the process of social revital-
ization”. A few months earlier, 
in July 2016, the University of 
Economics in Katowice and 
the Silesian Museum signed 
a cooperation agreement. 
The aim of cooperation is to 
make effective use of aca-
demic, educational and expert 
achievements of the Univer-
sity together with the educa-
tional, scientific and cultural 
potential of the Museum with 
its experience and social role 
in creating culture. Both insti-
tutions aim to take up joint 
actions focusing on the imple-
mentation of their missions 
and development programs. 
Within the framework of joint 
actions there are, among oth-
ers, research projects.

The second lecture, held on 
16th November 2016, was 
delivered by the President of 
the Office of Competition and 
Consumer Protection, Marek 
Niechciał. The speaker gave 
a talk entitled “What does the 
consumer need competition 

for? Initiatives taken by the 
Office of Competition and 
Consumer Protection safe-
guarding the market and 
its participants”. During the 
lecture, he discussed the 
assistance offered to students 
who intend to set up their 
own business and encour-
aged economists to seek jobs 
with the Office, where on the 
same day one may be faced 
with the cases involving the 
dairy industry and the mining 
sector. Marek Niechciał also 
answered questions relat-
ing to the pharmaceuticals 
market, the Uber company, 
Swiss-francs loan holders in 
Poland, and other issues. The 
attendees had an opportunity 
to learn how to translate theo-
retical knowledge into the 
practice related to markets 
and competition. The lecture 
was preceded by the signing 
of a cooperation agreement 
between the University of 
Economics in Katowice and 
the Office of Competition and 
Consumer Protection.

Both lectures attracted a large 
audience of the students and 
employees of the University. 
We are looking forward to 
more agreements and more 
inspiring meetings.

Od lewej prof. R. Toma-

nek i A. Knast / From the 

left: Prof. R. Tomanek 

and A. Knast, fot. / photo 

A. Litinska

Anita Kopeć

Wykłady 
rektorskie

Rector’s Open 
Lectures
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Projekt Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach 
uzyskał trzecią najwyższą 
kwotę dofinansowania. Jego 
autorami są: prof. Sławomir 
Smyczek, prof. Justyna Maty-
siewicz, Marta Grybś-Kabocik 
oraz Agnieszka Tetla. Kon-
cepcję projektu stworzono 
we współpracy z Kołem 
Naukowym Awarenet Club 
koordynowanym przez Jakuba 
Wolnego. Projekt będzie 
realizowany przez konsorcjum 
ośmiu uczelni europejskich. 
Partnerami katowickiego 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w tym przedsięwzięciu są: 
Università degli Studi di Trento 
(Włochy), Université Savoie 
Mont Blanc (Francja), Universi-
tatea din Bucureşti (Rumunia), 
Seinäjoen Ammattikorke-
akoulu (Finlandia), Howest – 
Hogeschool West-Vlaanderen 

(Belgia), Işık Üniversitesi (Tur-
cja) oraz Budapesti Gazdasági 
Egyetem (Węgry). 

Celem projektu jest podnosze-
nie jakości i innowacyjności 
kształcenia w ramach szkol-
nictwa wyższego w tematyce 
ochrony interesów konsu-
mentów, a także zwiększenie 
świadomości konsumentów 
na temat ich praw na rynku 
europejskim. W ramach 
projektu zostanie m.in. 
zaprojektowana i wdrożona 
innowacyjna międzynarodowa 
platforma e-learningowa 
z zakresu ochrony interesów 
konsumentów, która będzie 
zawierała wykłady w wersji 
wideo, interaktywne case 
studies i ćwiczenia, e-book pt. 
„Consumer Protection Stan-
dards in Europe”, a także syl-
labus dotyczący kursu online. 

The project submitted by 
the University of Econom-
ics in Katowice has received 
the third highest amount of 
funding. Authored by Prof. 
Sławomir Smyczek, Prof. 
Justyna Matysiewicz, Marta 
Grybś-Kabocik and Agnieszka 
Tetla, the project was based 
on the concept developed 
in cooperation with the 
Awarenet Club Research Net-
work coordinated by Jakub 
Wolny. It will be implemented 
by a consortium including 
8 European higher education 
institutions, i.e. the University 
of Economics in Katowice 
and its partners: Università 
degli Studi di Trento (Italy), 
Université Savoie Mont Blanc 
(France), Universitatea din 
Bucureşti (Romania), Seinä-
joen Ammattikorkeakoulu 
(Finland), Howest – Hoge-
school West-Vlaanderen 

(Belgium), Işık Üniversitesi 
(Turkey), and Budapesti Gaz-
dasági Egyetem (Hungary). 

The project aims to enhance 
the quality and innovation 
of teaching in higher educa-
tion programs related to the 
protection of consumer inter-
ests, and to raise consumers’ 
awareness of their rights in 
the European market. One of 
the solutions to be designed 
and implemented under the 
project is an innovative inter-
national e-learning platform 
dedicated to the protection of 
consumer interests, including 
video-recorded lectures, inter-
active case studies and exer-
cises, an e-book entitled “Con-
sumer Protection Standards in 
Europe”, and the online course 
syllabus. A mobile application 
dedicated to consumer rights 
protection in Europe will also 

Fot. / photo E. Gałecka

Marta Grybś-Kabocik

Consume-aware

Uniwersytet liderem nowego 
międzynarodowego projektu 
edukacyjnego

Our university is the leader 
in a new international 
education project

Międzynarodowy projekt edukacyjny pt. 
„Enhancing quality in innovative higher 
education about consumer awareness: 
Consume-aware” otrzymał finanso-
wanie w konkursie ogłoszonym przez 
Komisję Europejską w ramach pro-
gramu „Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe” 
w akcji „Partnerstwa Strategiczne”. 
W Polsce zgłoszonych zostało 80 pro-
jektów, z czego jedynie 10 otrzymało 
dofinansowanie. 

The international education project entitled 
“Enhancing quality in innovative higher 
education about consumer awareness: 
Consume-aware” (original title) has rece-
ived the European Commission’s funding 
under the Erasmus+ Higher Education 
Strategic Partnerships program. The fun-
ding has been awarded to only 10 out of the 
80 projects submitted in Poland.
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be launched, providing – on the one hand – an 
innovative teaching aid for students, and – on 
the other – a useful reference tool available to 
the European Union consumers. Additionally, 
a research monograph will be published as part 
of the project.

The project also provides for the organization 
of six international meetings of the consortium 
representatives from different countries. The 
first meeting was held on 17-18 November 2016 
in Katowice. Furthermore, our University will 
host an international conference aiming to pro-
mote consumer rights, bringing together repre-
sentatives of European and world higher educa-
tion institutions, business environment and local 
authorities. The project will enable the coopera-
tion between the best European universities as 
well as offer the participants the opportunity 
to learn about and develop the most innovative 
teaching techniques.

Ponadto zostanie opracowana aplikacja mobilna 
obejmująca tematykę ochrony interesów konsu-
menta w Europie, która będzie z jednej strony 
nowoczesną pomocą naukową dla studentów, 
a z drugiej merytorycznym wsparciem dla kon-
sumentów Unii Europejskiej. Dodatkowo wydana 
zostanie monografia naukowa z tego zakresu.

W ramach projektu przewiduje się organizację 
sześciu międzynarodowych spotkań przedsta-
wicieli konsorcjum w różnych krajach. Pierwsze 
z nich miało miejsce w Katowicach w dniach 
17-18 listopada 2016 r. Nasz uniwersytet 
będzie także organizatorem międzynarodowej 
konferencji mającej na celu promocję praw 
konsumentów na rynku, w trakcie której gościć 
będzie reprezentantów uczelni z Europy i świata, 
a także przedstawicieli biznesu i samorządów 
lokalnych. Projekt jest okazją do nawiązania 
współpracy między najlepszymi uczelniami 
w Europie, a także szansą na poznanie i rozwój 
najnowocześniejszych technik dydaktycznych.

Fot. / photo E. Gałecka

Adam Gąsiorek

Procesy internacjonalizacji 
w gospodarce światowej
19 października 2016 roku odbyła się jubileuszowa 

XV Konferencja Naukowa „Procesy internacjonalizacji 
w gospodarce światowej” zorganizowana przez Katedrę 

Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych.

Otwarcia konferencji dokonał kie-
rownik Katedry MSE prof. Tadeusz 
Sporek, który zwrócił uwagę na 
jednoczesne występowanie w gospo-
darce światowej wielu złożonych 
procesów, wymagających prowadze-
nia pogłębionej analizy. W imieniu 
władz dziekańskich konferencja 
została otwarta przez prodziekan 
prof. Izabelę Ostoj, która pogratulo-
wała jubileuszu 15-lecia konferencji 
i życzyła wytrwałości w podejmo-
waniu dalszych wysiłków badania 
ważnych problemów ekonomicznych 
z perspektywy międzynarodowej.

W sesji plenarnej, którą prowadził 
prof. Kazimierz Starzyk z Wyższej 
Szkoły Bankowej w Poznaniu, wzięło 
dział pięciu prelegentów. Profesor 
Vladislav Pavlat z Wyższej Szkoły 
Finansów i Administracji w Pradze 
(Republika Czeska) przedstawił 
refleksje odnoszące się do globa-
lizacji, Brexitu oraz współpracy 
w ramach Grupy Wyszehradzkiej. 

Skupiając się na procesach inter-
nacjonalizacji, innowacyjności oraz 
usieciowienia, prof. Maja Szymura-
-Tyc, reprezentująca Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach, przybli-
żyła profile kultury organizacyjnej 
przedsiębiorstw w ujęciu Hofstede. 
Profesor Magdalena Rosińska-
-Bukowska z Uniwersytetu Łódzkiego 
scharakteryzowała filary strategii 
współczesnych korporacji w kon-
tekście jednoczesnej konkurencji 
i współpracy, a prof. Krzysztof Wach, 
przedstawiciel Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Krakowie, nakreślił 
wstępne wyniki badań ankietowych 
związanych z orientacją przedsię-
biorczą – czynnikiem stymulującym 
internacjonalizację polskich przed-
siębiorstw. Jako ostatni głos zabrał 
dr hab. Bartosz Michalski z Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, który zapre-
zentował studium umowy o wolnym 
handlu pomiędzy Szwajcarią a Chi-
nami. Przedstawione referaty wywo-
łały wiele pytań do prelegentów, 

fot. / photo M. Starczewska
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wobec czego zainicjowana została 
interesująca dyskusja – tocząca się 
również podczas przerwy – w któ-
rej nierozstrzygnięte dotąd wątki 
w znacznym stopniu uszczegółowiono.

Obrady konferencyjne wznowiono 
sesją posterową, zawierającą prace 
czternastu autorów z pięciu polskich 
ośrodków akademickich, a następ-
nie kontynuowano w ramach trzech 
sesji panelowych o zróżnicowanych 
zagadnieniach. Pierwszej z nich, 
traktującej m.in. o internacjonalizacji 
przedsiębiorstw, nielegalnej imigracji 
oraz sprawiedliwym handlu między-
narodowym, przewodziła prof. Nelly 

Daszkiewicz z Politechniki Gdańskiej. 
Problematyka związana przede 
wszystkim z efektami globalizacji 
gospodarek, konkurencyjnością mię-
dzynarodową oraz handlem zagranicz-
nym produktami rolno-spożywczymi 
była przedmiotem zainteresowania 
prelegentów sesji drugiej, którą pro-
wadził dr hab. Marcin Gruszczyński 
z Uniwersytetu Warszawskiego. 
Z kolei zagadnienia obejmujące 
w szczególności porozumienie TTIP, 
proces stabilizacji makroekonomicznej 
w UE oraz atrakcyjność inwestycyjną 
krajów EŚW stanowiły przedmiot 
rozważań sesji trzeciej pod przewod-
nictwem prof. Tadeusza Sporka.

Podsumowania poszczególnych sesji 
panelowych dokonali ich prowadzący, 
natomiast wnioski z całej konferencji 
zarysował prof. Tadeusz Sporek, zwra-
cając przede wszystkim uwagę na 
fakt, iż tematyka obrad prowokuje do 
podejmowania dalszych analiz w wielu 
omawianych obszarach, których 
rezultaty mogą stanowić przedmiot 
zainteresowania praktyki gospodar-
czej. Profesor podziękował wszystkim 
uczestnikom za obecność oraz zaprosił 
na kolejną – XVI – edycję konferencji, 
która odbędzie się w roku 2017.

The conference was opened by the Head of the 
Department of International Economic Relations, 
Prof. Tadeusz Sporek, who talked about the 
concurrence, in the world economy, of complex 
processes, which needed to be analyzed and 
discussed in greater depth. The vice-dean, Prof. 
Izabela Ostój, welcomed the attendees on behalf 
of the deanship, congratulated the organizers 
on the anniversary edition of the conference, 
and wished the scholars persistence in research 
endeavors undertaken to study economic prob-
lems in the international context.

The plenary session chaired by Prof. Kazimierz 
Starzyk, WSB University in Poznań, featured 
five speakers. Prof. Vladislav Pavlat, University 
of Finance and Administration in Prague (Czech 
Republic) reflected on globalization, Brexit and 
cooperation within the Visegrad Group. Focusing 
on internationalization, innovativeness, and net-
working, Prof. Maja Szymura-Tyc, representing the 
University of Economics in Katowice, discussed the 
profiles of corporate organizational culture based 
on Hofstede’s cultural dimensions. Prof. Magdalena 
Rosińska-Bukowska, University of Lodz, presented 
the characteristics of the strategy pillars of modern 
companies in view of simultaneous competition 
and cooperation, while Prof. Krzysztof Wach, Cra-
cow University of Economics, outlined the prelimi-
nary results of the survey on entrepreneurial ori-
entation – a factor stimulating internationalization 
in Polish enterprises. The last speaker was dr hab. 

Bartosz Michalski, University of Wrocław, who pre-
sented the case study on the free trade agreement 
between Switzerland and China. The Q&A session 
that followed the talks turned into an interesting 
discussion – continued during the break – elaborat-
ing on many unresolved issues touched upon in 
the course of the session.

The conference was resumed with a poster session, 
comprising the posters of 14 researchers from five 
Polish academic centers, and proceeded in three 
panel sessions on varied themes. The first one, 
chaired by Prof. Nelly Daszkiewicz from the Gdańsk 
University of Technology, concerned the interna-
tionalization of companies, illegal immigration, and 
fair international trade. The effects of the globaliza-
tion of economies, international competitiveness, 
and foreign trade in food products and agricultural 
produce were the major topics of the second 
session, chaired by dr hab. Marcin Gruszczyński, 
University of Warsaw. Prof. Tadeusz Sporek ran 
the third session, which mainly concerned the TTIP 
agreement, macroeconomic stabilization in the EU, 
and the investment attractiveness of Central and 
Eastern European countries.

The chairs summed up the panel sessions, while 
Prof. Tadeusz Sporek presented the conclusions 
emerging from the whole conference, stressing 
that the themes discussed during the conference 
proceedings encouraged further analysis, the 
results of which may be interesting for economic 
practice. The professor thanked all the attendees 
for their participation and invited them to the 
next – 16th – edition of the conference to be held 
in 2017. 

Internationalization processes  
in the world economy

The 15th Scientific Conference on 
“Internationalization processes in the world eco-

nomy”, organized by the Department of International 
Economic Relations, was held on 19 October 2016. 
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Dorota Konieczna

Ekonomia i media

Wzięli w niej udział zarówno praktycy, 
jak i teoretycy mediów. Poruszano 
m.in. kwestie prawne, tematy związane 
z finansowaniem mediów publicznych 
i prywatnych, zagadnienia dotyczące 
tego, w jaki sposób mówić o ekonomii 
w mediach, by przekaz, pozostając zrozu-
miałym, był również dokładny i oddający 
rzeczywistość.

Konferencję otworzyli: dziekan Wydziału 
Informatyki i Komunikacji prof. Jerzy 
Gołuchowski, kierownik Katedry Zarzą-
dzania Mediami i Reklamą UJ w Kra-
kowie prof. Bogusław Nierenberg oraz 
kierownik Katedry Dziennikarstwa 
Ekonomicznego i Nowych Mediów UE 
w Katowicach prof. Aleksandra Pethe. 
Konferencja rozpoczęła się sesją ple-
narną, która była wstępem do panelu 
dyskusyjnego. Podczas panelu zapro-
szeni goście – szefowie ogólnopolskich 
i regionalnych instytucji i firm medial-
nych oraz przedstawiciele organizacji 
zarządzających mediami publicznymi 
(KRRiT, Rada Mediów Narodowych) 
– dyskutowali na temat ekonomiki 
mediów, zasad finansowania mediów 

oraz zasadności abonamentu radiowo-
-telewizyjnego. Marek Twaróg – redaktor 
naczelny „Dziennika Zachodniego”, ks. 
Marek Gancarczyk – redaktor naczelny 
„Gościa Niedzielnego” oraz Wojciech 
Kuśpik – prezes Zarządu Grupy PTWP SA 
wskazywali na źródła finansowania 
mediów branżowych i mediów prywat-
nych. Tomasz Szymborski – dyrektor 
i redaktor naczelny TVP Katowice, 
Piotr Karmański – dyrektor kreatywny 
Polskiego Radia Katowice oraz dr Sła-
womir Rogowski – analityk, niezależny 
ekspert mówili o konieczności opłaty 
abonamentowej, bez której trudno 
będzie mówić o rozwoju mediów. 
Juliusz Braun – członek Rady Mediów 
Narodowych – wskazywał na obecność 
materiałów telewizyjnych w internecie 
i wraz z prof. Janem Kreftem z UJ dys-
kutował na temat konieczności zmian 
w myśleniu o mediach. 

W czterech sekcjach naukowych uczest-
nicy poruszali natomiast tematy szcze-
gółowe, rozważając, jak komunikować 
o gospodarce, jaki byłby najlepszy 
model finansowania mediów, jak dziś, 

w polskich realiach prawnych telewi-
zja, radio, prasa i media internetowe 
mogą się rozwijać, jak zachować media 
niezależne, jakie działania promocyjne 
mediów należy podjąć, jak wygląda 
rynek mediów lokalnych i regionalnych, 
branżowych, jak kształtowała się polska 
historia komunikowania o gospodarce 
i wiele innych. Naukowe wystąpienia 
pokazujące wyniki badań poszczegól-
nych zjawisk kończyły się zazwyczaj 
dyskusją dotyczącą kwestii metodolo-
gicznych i tego, jakimi tematami warto 
zająć się w przyszłości.

Konferencję patronatem honorowym 
objęli: wojewoda śląski, prezydent 
miasta Katowice oraz Polskie Towarzy-
stwo Komunikacji Społecznej, patrona-
tami medialnymi natomiast „Dziennik 
Zachodni”, „Gość Niedzielny”, Polskie 
Radio Katowice, TVP Katowice, Telewizja 
Silesia, „Nowy Przemysł” oraz portal 
gospodarczy wnp.pl. Sponsorem kon-
ferencji była firma Lachowicz Mariusz 
Lamar. 

21 października 2016 roku w Centrum 
Nowoczesnych Technologii Informatycznych 

odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 
„Media w ekonomii – ekonomia w mediach” 
zorganizowana przez Wydział Informatyki 

i Komunikacji naszego uniwersytetu oraz Wydział 
Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie.
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From right to left: 

prof. A. Pethe,  

prof. J. Gołuchowski, 

prof. B. Nierenberg, 
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The conference brought together both 
media theoreticians and practitioners. 
A variety of topics were discussed, 
including legal matters, public and pri-
vate media funding, and ways of ensur-
ing that the coverage of economic issues 
in the media is not only clear, but also 
precise and reliable. 

The conference was opened by Prof. 
Jerzy Gołuchowski, Dean of the Faculty 
of Informatics and Communication, 
Prof. Bogusław Nierenberg, Head of 
the Department of Media and Advertis-
ing Management at the Jagiellonian 
University, and Prof. Aleksandra Pethe, 
Head of the Department of Business 
Journalism and New Media at the UE 
Katowice. The first plenary session pro-
vided a starting point for a discussion 
panel involving representatives of public 
media management bodies (KRRiT- the 
National Broadcasting Council, Rada 
Mediów Narodowych – the National 
Media Council) who talked about media 
economics, media funding principles and 
the validity of the public broadcasting 

license fee. Marek Twaróg, Editor-in-
Chief of the “Dziennik Zachodni”, Rev. 
Marek Gancarczyk, Editor-in-Chief of 
the “Gość Niedzielny”, and Wojciech 
Kuśpik, President of the PTWP Group SA, 
referred to the sources of financing pub-
lic and industry-specific media. Tomasz 
Szymborski, CEO of TVP Katowice, Piotr 
Karmański, Creative Director of the Pol-
ish Radio Katowice, and Dr Sławomir 
Rogowski, analyst and independent 
expert, argued that maintaining the 
public broadcasting fee is a necessary 
condition for further development of 
the media. Juliusz Braun, member of the 
National Media Council, talked about the 
availability of TV content on the Internet; 
together with Prof. Jan Kreft from the 
Jagiellonian University, he also discussed 
the need to reconsider the way we think 
about the media. 

The participants of the four conference 
sessions explored in more detail the 
questions of how to communicate eco-
nomics to the public, how to best finance 
the media, how to foster – in today’s 

Polish legal environment – the develop-
ment of television, radio, press and inter-
net media, how to sustain independent 
media, and what activities to undertake 
with a view to promoting particular 
media; they also analyzed the local, 
regional and industry-specific media 
market, reflected on the development 
of the Polish tradition of communicating 
economics to the public, as well as many 
other issues. Most of the papers concern-
ing specific areas of media research trig-
gered a debate on methodological issues 
and directions for future investigation. 

The conference was held under the hon-
orary patronage of the Silesian Voivode, 
the Mayor of Katowice, and the Polish 
Association of Social Communication. 
Media patronage was provided by “Dzi-
ennik Zachodni”, “Gość Niedzielny”, the 
Polish Radio Katowice, TVP Katowice, 
TV Silesia, “Nowy Przemysł”, and the 
economic portal wnp.pl. The conference 
sponsor was the Lachowicz Mariusz 
Lamar company.

Economy and the media 
On 21 October 2016, the Advanced Information 
Technology Center hosted an international con-
ference on “The Media in economy – economy 

in the media”, organized by the Faculty of 
Informatics and Communication of the University 

of Economics in Katowice, and the Faculty of 
Management and Social Communication of the 

Jagiellonian University.
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Małe miasta 
– przestrzeń, 

społeczeństwo, 
gospodarka

W dniach 3-4 listopada 2016 roku 
odbyła się w Szczyrku XIV Ogólnopolska 

Konferencja Naukowa „Małe miasta – 
przestrzeń, społeczeństwo, gospodarka”, 

zorganizowana przez Katedrę Gospodarki 
Przestrzennej i Środowiskowej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach oraz Instytut 

Zagospodarowania Środowiska i Polityki 
Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego. Jak 
co roku spotkanie było okazją do wymiany 

wiedzy naukowej i doświadczeń praktycznych 
w interdyscyplinarnym gronie ekonomistów, 

geografów, socjologów i urbanistów. 

The 14th National Scientific Conference on 
“Small towns – space, society, economy” 

was held on 3-4 November in Szczyrk. It was 
organized by the Department of Spatial and 
Environmental Economics at the University 
of Economics in Katowice and the Institute 
of Environmental Management and Spatial 

Planning at the University of Lodz. Like every 
year, the event brought together scholars repre-

senting a variety of disciplines, including eco-
nomics, geography, sociology and urban plan-
ning, providing a platform for the exchange of 
scientific knowledge and practical experience.

© denisismagilov – Fotolia.com

Adam Polko
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Prof. K. Heffner, fot. / photo A. Polko

Small towns 
– space, society, economy

A. Byrdy, fot. / photo A. Polko

Na początku konferen-
cji prof. Krystian Heffner 
wygłosił referat programowy 
poświęcony odpowiedzi na 
pytanie: czy centra lokalne 
potrzebne są współczesnej 
wsi? Dyskusja koncentrowała 
się na omówieniu czynników, 
które determinują relacje 
pomiędzy małymi miastami 
a obszarami wiejskimi. 
Zastanawiano się również, 
na ile na terenach wiejskich 
następuje sukcesja funkcji 
przypisywanych dotychczas 
małymi miastom. Po tym 
wystąpieniu głos zabrał 
burmistrz Szczyrku Antoni 
Byrdy, który podzielił się 
swoimi doświadczeniami 
związanymi z zarządzaniem 
małym miastem. Wystąpie-
nie burmistrza wywołało 
ożywioną dyskusję dotyczącą 
wyzwań demograficznych 
oraz środowiskowych, przed 
jakimi stoi Szczyrk chcący 
w perspektywie pięciu 
następnych lat rozwijać 
bardzo intensywnie funkcje 
rekreacyjne i turystyczne.

Kolejne sesje naukowe 
przyniosły wiele ciekawych 
referatów. Doktor Bartosz 
Bartosiewicz z Uniwersytetu 
Łódzkiego przedstawił wyniki 
badań dotyczących obsza-
rów funkcjonalnych małych 
miast. Z kolei dr Michał 
Kudłacz z Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krako-
wie omówił wyniki badań 
dotyczących podnoszenia 
atrakcyjności małych miast 
poprzez rozwój instytu-
cjonalny. Autorzy kilku 
referatów koncentrowali się 
na analizie poszczególnych 
funkcji miejskich, w tym: 
funkcji sportowej (dr Emilia 
Bogacka z Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Pozna-
niu), infrastruktury i usług 
społecznych (prof. Agnieszka 
Rochmińska z Uniwersytetu 
Łódzkiego), funkcji ochrony 
zdrowia (prof. Roman Maty-
kowski z Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu). Inne referaty 
dotyczyły m.in. potencjału 
rozwojowego nowych miast, 
a więc takich, które w ostat-
nich latach uzyskały prawa 
miejskie, ponadto metod 
pomiaru rozwoju małych 
miast oraz analizy zagrożeń 
ładu społeczno-przestrzen-
nego w małych ośrodkach 
lokalnych. Konferencja była 
też okazją do dyskusji nad 
pracami prezentowanymi 
przez doktorantów. 

Kolejna konferencja już za 
rok, zgodnie z tradycją tym 
razem organizowana przez 
zaprzyjaźniony Instytut Zago-
spodarowania Środowiska 
i Polityki Przestrzennej Uni-
wersytetu Łódzkiego. 

In his keynote address at 
the beginning of the confer-
ence, Prof. Krystian Heffner 
discussed the question of 
whether the villages of today 
need local centers. The dis-
cussion focused on factors 
determining the relationships 
between rural areas and small 
towns. The delegates also con-
sidered to what degree some 
of the functions so far attrib-
uted to small towns are being 
taken over by village areas. 
The next speaker was Antoni 
Byrdy, Mayor of Szczyrk, who 
shared with the audience 
his experience of managing 
a small town. The presentation 
sparked a lively discussion on 
the demographic and environ-
mental challenges facing the 
town of Szczyrk which aspires 
to actively develop its recre-
ation and tourism activities 
within the next 5 years. 

A number of interesting 
papers were presented dur-
ing the following sessions. 
Dr Bartosz Bartosiewicz 
from the University of Lodz 
discussed his findings on 
the functional areas of small 
towns, followed by Dr Michał 
Kudłacz from the Cracow 
University of Economics who 
presented the results of his 
research into increasing the 
attractiveness of small towns 

through their institutional 
development. The authors 
of several papers focused 
on the analysis of particular 
urban functions, includ-
ing the provision of sports 
facilities and opportunities 
(Dr Emilia Bogacka from the 
Adam Mickiewicz University 
in Poznań), social services and 
infrastructure (Prof. Agnieszka 
Rochmińska from the Univer-
sity of Lodz) and health care 
(Prof. Roman Matykowski 
from the Adam Mickiewicz 
University in Poznań). The 
remaining papers dealt 
with, among other issues, 
the development potential 
of new towns, i.e. such that 
have been granted the town 
charters in recent years; they 
were also concerned with the 
methods of measuring small 
town development, and ana-
lyzing the threats to the socio-
spatial order in small local 
centers. Moreover, the confer-
ence provided an opportunity 
for doctoral students to pres-
ent and receive feedback on 
their work. 

The next conference will be 
held in a year’s time. In accor-
dance with the tradition, it is 
to be organized by the Insti-
tute of Environmental Man-
agement and Spatial Planning 
at the University of Lodz.



©
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W tym roku prof. A. Klasik wraz z zespołem Kate-
dry Badań Strategicznych i Regionalnych zaprosili 
uczestników do podjęcia dyskusji na temat wehiku-
łów rozwoju lokalnego i regionalnego. Jak zapowie-
dział gospodarz, pojęcie to warte jest eksplorowania 
i zdefiniowania. Stąd podtytuł konferencji brzmiał 
„Nowe perspektywy poznawcze i idee strate-
giczne”, a całe wydarzenie zakończone było sesją 
warsztatową, która stanowiła doskonałą okazję do 
wspólnej, metodycznie uporządkowanej refleksji po 
dwóch dniach obrad. Moderatorami warsztatów byli 
prof. A. Klasik oraz dr Krzysztof Wrana.

Same obrady także przebiegały w charakterystyczny 
dla konferencji ustrońskich sposób. Podzielone 
zostały na sesje panelowe. Każdą z sesji zapowiadało 
wystąpienie wprowadzające moderatora, a następnie 
– w miejsce przedstawiania referatów – prowadzona 
była ożywiona dyskusja z udziałem osób prowadzą-
cych aktualnie prace badawcze lub wdrożeniowe 
związane z tematyką panelu. Pierwszą rundę tak 
rozumianej debaty naukowej zatytułowano „Wehi-
kuły rozwoju lokalnego i regionalnego”, a popro-
wadził ją prof. Jacek Szlachta z SGH. W kolejnej 
o mieście przyszłości debatowano pod kierunkiem 
prof. Tadeusza Markowskiego z Uniwersytetu Łódz-
kiego. Z kolei prof. Aleksander Noworól z Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego poprowadził panel pt. „Motory 

For nineteen years Polish regional-
ists – researchers and practitioners 
– have been meeting at the annual 
conference in Ustroń, initiated by 
Prof. Andrzej Klasik and organized 
by our university, together with the 
Committee for Spatial Economy 
and Regional Planning, Polish 
Academy of Sciences.

Od dziewiętnastu lat 
środowisko polskich 
regionalistów – ba-

daczy i praktyków 
– spotyka się na do-
rocznej konferencji 
ustrońskiej, wykre-

owanej przez prof. 
Andrzeja Klasika 

i organizowanej przez 
naszą uczelnię wraz 

z Komitetem Prze-
strzennego Zagospo-

darowania Kraju Pol-
skiej Akademii Nauk.

rozwoju regionów”. Ostatnia sesja, której liderką była 
prof. Aleksandra Nowakowska z Uniwersytetu Łódz-
kiego, została poświęcona zagadnieniom samoorga-
nizacji i interwencji w rozwój lokalny i regionalny.

Poza dużą wartością naukową dyskusji niewątpli-
wym atutem wydarzenia była obecność prakty-
ków – przedstawicieli samorządu terytorialnego. 
Jak co roku pozwoliła ona na rzetelne odniesienie 
kwestii poruszanych w badaniach naukowych do 
rzeczywistości funkcjonowania władz lokalnych 
i regionalnych. Uwagi samorządowców stały się 
także inspiracją do rozmów o nowych, pożądanych 
kierunkach badań.Vehicles of local 

and regional 
development This year, Prof. A. Klasik, along with the team of 

the Department of Strategic and Regional Studies, 
invited the participants to take up the discussion on 
the vehicles of local and regional development. As 
the host announced, the concept was worth explor-
ing and defining. Hence, the subtitle of the confer-
ence was ‘New cognitive perspectives and strategic 
ideas’ and it concluded with a workshop session, 
which was a great opportunity for collective, 
methodically arranged reflection after the two days 
of the conference proceedings. The moderators of 
the workshop were Prof. A. Klasik and dr Krzysztof 
Wrana.

Before the workshop, the proceedings also devel-
oped in a manner typical of the Ustroń conferences, 
so they were divided into panel sessions. Each 
session started with an introductory speech of 
a moderator, and then – in place of the presenta-
tion of papers – a lively discussion with the people 
conducting research into or implementing solutions 
related to the topic of the panel was conducted. 
The first round of scientific debate was entitled 
‘Vehicles of local and regional development’, and 
was led Prof. Jacek Szlachta of the Warsaw School of 
Economics. The next part concerned the city of the 
future and was moderated by Prof. Tadeusz Mar-
kowski, University of Lodz. In turn, Prof. Aleksander 
Noworól, Jagiellonian University, chaired the panel 
entitled ‘Engines of regional development’. The last 
session, headed by Prof. Aleksandra Nowakowska 
from the University of Lodz, was devoted to the 
issues of self-organisation and intervention in local 
and regional development.

In addition to the scientific value of the discussion, 
the unquestionable advantage of the event was 
the wide-ranging presence of practitioners – the 
representatives of local government. As every year, 
it allowed for the reliable reference of the issues 
tackled in research to the day-to-day operations of 
local and regional authorities. The observations and 
reflections shared by local officials also became an 
inspiration for future research.

Marcin Baron

Wehikuły rozwoju 
lokalnego 
i regionalnego

Od lewej profesorowie / From left to right Pro-

fessors: J. Szlachta, J. Parysek, L. Mierzejewska, 

A. Noworol, A. Pawlik, fot. / photo M. Baron

Fot. / photo M. Baron
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Trzydniowe obrady podzielono na 
sześć sesji plenarnych obejmujących 
interesujące wystąpienia, z których 
pierwsze, autorstwa prof. Mirosława 
Bochenka z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, dotyczyło 
poglądów współczesnych keynesi-
stów na temat roli państwa w gospo-
darce. Spośród prezentowanych 
referatów warto wspomnieć także 
wystąpienie prof. Andrzeja Matysiaka 
z Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu poświęcone funkcjom 
państwa w realizowaniu rozwoju 
zrównoważonego oraz prezentację 
prof. Ryszarda Barczyka z Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
dotyczącą polityki stabilizacji makro-
ekonomicznej w Polsce i w Niem-
czech w okresie transformacji i zjed-
noczenia. W kolejnym panelu dr Ewa 
Ignaciuk i dr Władysława Kiwak 
z Uniwersytetu Gdańskiego omówiły 
instytucjonalne podstawy ingerencji 
państwa w umowy cywilnoprawne, 
zaś dr Dominika Bochańczyk-Kupka 
z Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach podkreśliła znaczenie 
państwa dla ochrony własności inte-
lektualnej. Z kolei dr Anna Horodecka 
z SGH prezentowała zmiany koncepcji 
obrazu człowieka ekonomii będące 
efektem oddziaływania trendów 
społecznych i ekonomicznych. 

Drugi dzień obrad przyniósł ożywioną 
dyskusję w ramach dwóch paneli. 
Pierwszy koncentrował się wokół pro-
blematyki rynku pracy. Prof. Izabela 
Ostoj z Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach zastanawiała się 
w swoim wystąpieniu, czy metaregu-
lacje mogą być „trzecią drogą” kształ-
towania ładu rynku pracy, natomiast 
dr Michał Moszyński z Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu cha-
rakteryzował przemiany systemów 
gospodarczych w perspektywie nie-
mieckiego i szwedzkiego rynku pracy. 
Dr Magdalena Tusińska z Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Katowicach 
poruszyła problematykę percepcji 

nierówności dochodowych i ubóstwa 
w Polsce, dochodząc do wniosku, 
że subiektywna ocena zjawiska nie 
pozostaje bez wpływu na wzrost 
gospodarczy. W trakcie drugiego 
panelu prelegenci omawiali kwestie 
związane z finansami publicznymi. 
Jednym z ważnych współczesnym 
problemów jest wpływ czynni-
ków demograficznych na finanse 
publiczne, nad czym pochylił się 
dr Mirosław Jodko z Uniwersytetu 
Gdańskiego. Niezwykle interesu-
jące było także wystąpienie prof. 
Mariusza Próchniaka z SGH, który 
omówił rolę państwa w kształtowa-
niu konkurencji na rynku produktów, 
jednocześnie prezentując wyniki swo-
ich badań wiążące tempo wzrostu 
gospodarczego z różnymi modelami 
kapitalizmu. Doktor Grzegorz Szczo-
drowski z Uniwersytetu Gdańskiego 
omówił problematykę redystrybucji 
podatkowej w wybranych krajach 
europejskich, które – mimo wielu 
podobieństw – dysponują autonomią 
w zakresie polityki redystrybucji. 

Równie interesujące wystąpienia 
przyniósł trzeci, ostatni dzień obrad. 
W jego trakcie m.in. dr Marek Goleń 
z SGH podjął aktualny temat polskich 
odpadów komunalnych w kontekście 
planów transformacji gospodarki Unii 
Europejskiej do modelu gospodarki 
w obiegu zamkniętym, zaś dr Joanna 
Czech-Rogosz (Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach) wskazała, jakie 
wyzwania stoją przed państwem 
w zakresie polityki edukacyjnej 
w społecznej gospodarce rynkowej. 

Konferencja stanowiła znakomite 
forum dyskusji i wymiany poglądów 
oraz dowiodła – zdaniem zamyka-
jącego obrady prof. Swadźby – że 
podejmowanie tematyki systemo-
wych uwarunkowań roli państwa 
w gospodarce jest wskazane, szcze-
gólnie w okresie, kiedy pojawia się 
wiele nowych wyzwań.

Magdalena Tusińska

Systemowe uwarunkowania roli 
państwa we współczesnej gospodarce

Pracownicy Zakładu Systemów 
Gospodarczych Katedry Ekonomii 

pod kierownictwem prof. Stanisława 
Swadźby po raz jedenasty zorgani-
zowali konferencję naukową z cyklu 

„Systemy gospodarcze i ich ewo-
lucja”, która tym razem odbyła się 

w Ustroniu w dniach 22-24 września 
2016 roku. Podobnie jak poprzednie 
edycje, XI konferencja zgromadziła 

przedstawicieli nauki z najważ-
niejszych krajowych ośrodków 

akademickich.

U podstaw organizacji konferencji legło prze-
świadczenie, że na pytanie: „Ile rynku, ile pań-
stwa?” nadal nie ma jednoznacznej odpowie-
dzi, co sprawia, że problematyka ta jest ciągle 
aktualna i wymaga podejmowania nowych 
badań. Mieszczą się w niej również badania 
nad rolą państwa w gospodarce w kontekście 
funkcjonujących w różnych krajach systemów 
gospodarczych, a także dyskusja nad zmianą 
modelu rozwoju współczesnych gospodarek. 
Ponadto istotne jest określenie roli państwa 
w odniesieniu do problemów gospodarczych 
i społecznych, które w ostatnich latach wystą-
piły z nową siłą, jak spadek poziomu aktywno-
ści gospodarczej, pogłębiające się nierówności 
dochodowe czy procesy migracyjne. Stawiają 
one nowe wyzwania przed rządami państw, 
a także przed teorią ekonomii. 

Otwierając konferencję, prof. Stanisław 
Swadźba dokonał podsumowania dotychcza-
sowych edycji i w sposób szczególny powitał 
tych gości, którzy swoją obecnością zaszczycili 
konferencję po raz jedenasty. Gości i prele-
gentów, reprezentujących ośrodki naukowe 
Gdańska, Gdyni, Szczecina, Krakowa, War-
szawy, Wrocławia, Poznania, Torunia, Lublina 
i Katowic, powitała również kierownik Katedry 
Ekonomii prof. Urszula Zagóra-Jonszta oraz 
w imieniu władz dziekańskich Wydziału Ekono-
mii – prof. Izabela Ostoj. 
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The primary rationale behind 
the conference’s theme was 
the conviction that the ques-
tion How much market, how 
much state? is still left with 
no definite answer and, as 
a result, continues to pose 
a valid and genuine research 
problem. This problem also 
embraces the role of the state 
in the context of economic 
systems in different countries 
as well as the debate about 
the changing model of contem-
porary economies. Moreover, 
it is vital to define the role 
of the state with respect to 
various economic and social 
problems, which over the 
last years have re-emerged 
with a renewed force, such as 
a decrease in economic activity, 
deepening income inequalities, 
or migration issues. They are 
new challenges both to govern-
ments and economic theory.

On opening the conference 
Prof. Stanisław Swadźba gave 
an overview of the past edi-
tions and offered a special 
welcome to those participants 
who were present at the con-
ference for the eleventh time. 
Prof. Urszula Zagórna-Jonszta, 
Head of the Department of 
Economics, and Prof. Izabela 

Ostój, a representative of the 
Dean’s Office at the Faculty 
of Economics, welcomed the 
guests and speakers repre-
senting academic centers from 
Gdańsk, Gdynia, Szczecin, 
Kraków, Warszawa, Wrocław, 
Poznań, Toruń, Lublin, and 
Katowice.

The three-day conference was 
divided into six plenary ses-
sions including interesting 
presentations. The first one, 
delivered by Prof. Mirosław 
Bochenek, Nicolas Copernicus 
University in Toruń, concerned 
the views of contemporary 
Keynesian economists on the 
role of the state in the econ-
omy. Other presentations fea-
tured the talk by Prof. Andrzej 
Matysiak, Wrocław University 
of Environmental and Life Sci-
ences, on the functions of the 
state in the implementation of 
sustainable development, and 
the talk on the policy of micro-
economic stability in Poland 
and Germany in the period of 
transformation and unifica-
tion, delivered by Prof. Ryszard 
Barczyk, Poznań University of 
Economics and Business. In 
the next panel session, dr Ewa 
Ignaciuk and dr Władysława 
Kiwak, University of Gdańsk, 

discussed the institutional 
grounds for state intervention 
in civil law contracts, and dr 
Dominika Bochańczyk-Kupka, 
University of Economics in 
Katowice, stressed the role of 
the state in the protection of 
intellectual property. Dr Anna 
Horodecka, Warsaw School 
of Economics, presented the 
changes in the concept of the 
man in economics shaped by 
social and economic trends.

The second day of the confer-
ence brought about a vivid 
discussion within two panel 
sessions. One focused on 
the labor market issues. Prof. 
Izabela Ostój, University of 
Economics in Katowice, talked 
about whether meta-regula-
tions might be the third way 
of developing a labor market 
model. Dr Michał Moszyński, 
Nicolaus Copernicus University 
in Toruń, presented the charac-
teristics of the transformations 
of economic systems from the 
perspective of German and 
Swedish labor markets. Dr 
Magdalena Rusińska, Univer-
sity of Economics in Katowice, 
touched upon the problems 
of the perceptions of income 
inequality and poverty in 
Poland, concluding that the 
subjective evaluation of the 
phenomenon had some influ-
ence on economic growth. 
During the other discussion 
panel, speakers discussed 
matters connected with pub-
lic finance. One of important 
contemporary problems is 
the influence of demographic 
factors on public finance and 
dr Mirosław Jodko, Univer-
sity of Gdańsk, elaborated 
on the issue in his speech. 

Prof. Mariusz Próchniak, 
Warsaw School of Econom-
ics, delivered an interesting 
presentation focusing on the 
role of the state in stimulating 
competition in product mar-
kets and discussed the find-
ings of his research combining 
the economic growth rate with 
different models of capitalism. 
Dr Grzegorz Szczodrowski, Uni-
versity of Gdańsk, discussed 
the problems of tax redistri-
bution in selected European 
countries, which – despite 
many similarities – retain 
autonomy in the area of redis-
tribution policy.

The last day of the conference 
offered another chance to 
take part in many interesting 
presentations. Dr Marek Goleń. 
Warsaw School of Economics, 
discussed the topical problem 
of Polish municipal solid waste 
in view of the plans to trans-
form the EU economy into 
a circular economy. Dr Joanna 
Czech-Rogosz, University of 
Economics in Katowice, identi-
fied the challenges facing the 
state in the area of educa-
tion policy in a social market 
economy.

The conference provided the 
platform for the discussion 
and exchange of opinions and 
proved – as Prof. Swadźba 
stressed in his closing address 
– that it was still worthwhile to 
conduct research into system-
related factors determining 
the role of the state in the 
economy, especially now, at 
the times when so many new 
challenges were arising.

The members of the Sub-Department 
of Economic Systems, headed by Prof. 
Stanisław Swadźba organized the 11th 
edition of the conference in the series 

“Economic systems and their evolution”. 
The conference was held in Ustroń on 

22-24 September 2016. As at the previ-
ous editions, the 11th conference gath-

ered representatives of major academic 
centers from Poland.

Systemic determinants of the role  
of the state in the modern economy



©
 adam

121 – Fotolia.com
47

Konferencja została zaini-
cjowana w celu wymiany 
doświadczeń i poglądów 
dotyczących różnicowania 
struktury gospodarczej 
miast w kontekście 
nowych branż i sektorów 
gospodarki wraz z określe-
niem ich znaczenia w pro-
cesach budowania zdolno-
ści adaptacyjnych ośrod-
ków miejskich. Aktywnymi 
uczestnikami debat byli 
przedstawiciele krajo-
wych oraz zagranicznych 
jednostek naukowych, 
przedstawiciele jednostek 

samorządowych i instytu-
cji otoczenia biznesu. Dys-
kusje uświetniła obecność 
prezydenta Katowic. 

Obrady konferencyjne 
zostały podzielone na 
trzy sesje tematyczne 
zorganizowane w formule 
open space, w których 
podejmowano tematykę: 
nowych sektorów gospo-
darki, zmienności dynamiki 
i hybrydyzacji rozwoju mia-
sta, a także doświadczeń 
miast płynących z rozwoju 
nowych sektorów (branż) 

The conference was held 
in order to allow the 
exchange of experiences 
and opinions on the diver-
sification of the economic 
structure of cities in the 
context of new industries 
and sectors emerging in 
the economy. The aim 
was also to define their 
role in the processes of 
building adaptive capa-
bilities of urban centers. 
The debates enjoyed 
the active participation 
of the representatives 
of Polish and foreign 

scientific institutions, 
self-governments, and the 
institutions of the busi-
ness environment. The 
presence of the Mayor of 
Katowice added prestige 
to the discussions. 

The conference proceed-
ings were divided into 
three thematic open-
space sessions that cov-
ered: new sectors in the 
economy, the changing 
dynamics and hybridiza-
tion of urban growth, and 
the experiences of the 

Nowe sektory 
gospodarki  

w rozwoju miasta 

New sectors 
of the economy in 
urban development

Adam Drobniak, Agnieszka Jania, Klaudia Plac

2 września 2016 roku w willi Goldsteinów 
w Katowicach odbyła się konferencja naukowa pt. 
„Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta” zor-
ganizowana przez Katedrę Badań Strategicznych 

i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach oraz Wydział Obsługi Inwestorów 

Miasta Katowice. Wydarzenie zostało objęte 
patronatem Komitetu Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju PAN oraz prezydenta 
Miasta Katowice dr. Marcina Krupy.

On 2 September 2016, the scientific conference enti-
tled “New sectors of the economy in urban develop-

ment”, organized by the Department of Strategic 
and Regional Studies, University of Economics 

in Katowice, and the Investors Assistance 
Department, Katowice City Hall, was held in the 
Goldstein Villa. The event took place under the 

patronage of the Committee for Spatial Economy 
and Regional Planning, Polish Academy of Science, 

and the Mayor of Katowice, dr Marcin Krupa.
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gospodarki, w tym 
z uwzględnieniem analiz 
porównawczych ośrod-
ków miejskich. 

Pierwszej sesji dotyczą-
cej branż przyszłości, 
w ramach prowadzonych 
odrębnie dwóch modu-
łów, przewodniczyli: 
prof. Wojciech Dziemia-
nowicz (Uniwersytet 
Warszawski) oraz prof. 
Adam Drobniak (Uni-
wersytet Ekonomiczny 
w Katowicach). Podczas 
pierwszego modułu 
zostały wygłoszone 
referaty poświęcone 
m.in: strategii rozwoju 
miast, ich strukturze 
gospodarczej, miejskim 
obszarom funkcjonalnym 
czy ekonomicznemu 
centrum grawitacji. Drugi 
moduł dotyczył czyn-
ników i mechanizmów 
rozwoju nowoczesnych 
branż gospodarki, nano-
technologii, energetyki 
prosumenckiej, bliskości 
międzyorganizacyjnej. 
W ramach tego panelu, 
za sprawą uczestnictwa 
przedstawicieli Śląskiego 
Klastra NANO oraz Parku 
Naukowo-Technologicz-
nego Euro-Centrum, 
omówiony został również 
praktyczny wymiar podej-
mowanych zagadnień. 
W module tym przyto-
czone zostały rodzime 
przykłady rozwiązań 
wdrażanych na obszarze 
Górnego Śląska wsparte 
analizami takich branż 
dla miasta Krakowa. 

Kolejna sesja – także 
obejmująca dwa moduły 
tematyczne – dotyczyła 
zmienności procesów 
rozwoju miasta. W pierw-
szym module podjęto 
kategorie: adaptacji do 
zmian klimatu, gospo-
darki opartej na wiedzy, 
inteligentnego i zrówno-
ważonego miasta oraz 
modelu miasta inteli-
gentnego. Wystąpienia 

prelegentów w ramach 
drugiego modułu doty-
czyły: obszarów krytycz-
nych, zmienności rozwoju 
miast, zagospodarowania 
przestrzennego, hybry-
dyzacji terenów poprze-
mysłowych w kontekście 
rozwoju nowych branż 
i sektorów gospodarki. 
Moderatorami sesji byli: 
prof. Aleksandra Nowa-
kowska (Uniwersytet 
Łódzki) oraz dr hab. 
Michał Stangel (Politech-
nika Śląska). 

Doświadczenia miast 
i działania sprzyjające 
rozwojowi nowych 
sektorów poparte przy-
kładami oraz analizami 
porównawczymi były 
tymi zagadnieniami, 
wokół których koncen-
trowały się rozważania 
podejmowane w zakresie 
trzeciej sesji tematycznej. 
Poszczególnym panelom 
przewodniczyli: prof. 
Krzysztof Gwosdz (Uni-
wersytet Jagielloński), 
prof. Alicja Zakrzewska-
-Półtorak (Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wro-
cławiu) oraz ponownie 
prof. Adam Drobniak. 
W pierwszym prezen-
towano zagadnienia: 
koncepcji miasta kre-
atywnego, kultury 
lokalnej jako czynnika 
wpływającego na zarzą-
dzanie rozwojem małych 
miast, crowdsourcingu, 
gospodarki dzielenia się. 
Drugi dotyczył: otocze-
nia miast, wykorzystania 
w celach prognostycz-
nych procedury LCM 
[Land Change Modeler], 
rewitalizacji, współ-
czesnych form handlu. 
Natomiast ostatni panel 
obejmował tematykę: 
outsourcingu usług biz-
nesowych, przywództwa 
w innowacji, a także roli 
sektora nowoczesnych 
usług biznesowych 
w rozwoju miasta.

cities stemming from 
the emergence of new 
sectors (industries) in 
the economy, including 
the comparative analy-
ses of different urban 
centers. 

The first session – on 
the industries of the 
future – included 
two separate mod-
ules chaired by Prof. 
Wojciech Dziemianowicz 
(University of War-
saw) and Prof. Adam 
Drobniak (University of 
Economics in Katowice). 
One module featured 
the presentations on, 
among others, municipal 
development strategies, 
the economic structure 
of cities, municipal 
functional areas, and 
economic gravitation 
centers. The other mod-
ule covered the growth 
factors and mechanisms 
of modern industries, 
nanotechnologies, pro-
sumer energy industry, 
inter-organizational 
proximity. Thanks to 
the participation of the 
NANO Silesian Cluster 
and the “Euro-Centrum” 
Science and Technology 
Park, this panel also had 
a practical angle, as the 
case studies concerning 
the solutions currently 
implemented in Upper 
Silesia and the analyses 
of the industries impor-
tant for the City of Kato-
wice were presented.

The next session – also 
comprising two mod-
ules – was devoted to 
the volatility of urban 
development processes. 
One module covered the 
following categories: 
adaptation to climate 
change, knowledge-
based economy, smart 
and sustainable city, the 
model of a smart city. 

In the other module, 
the speakers discussed 
critical areas, the 
changeability of urban 
development, spatial 
economy, the hybridiza-
tion of post-industrial 
areas in the context of 
the emergence of new 
sectors and industries in 
the economy. The ses-
sion was moderated by 
Prof. Aleksandra Nowa-
kowska (University of 
Lodz) and dr hab. Michał 
Stangel (Silesian Univer-
sity of Technology). 

The experiences of the 
cities and the initia-
tives supporting the 
growth of new sec-
tors, illustrated with 
examples and compara-
tive analyses, were the 
major issues discussed 
during the third ses-
sion. The panels were 
chaired by Prof. Krzysz-
tof Gwosdz (Jagiellonian 
University), Prof. Alicja 
Zakrzewską-Półtorak 
(Wrocław University of 
Economics), and, one 
more time, Prof. Adam 
Drobniak. The first panel 
included presentations 
on the creative city 
concept, local culture as 
the determinant of the 
growth of small cities, 
crowdsourcing, sharing 
economy. During the 
second panel, the partic-
ipants discussed urban 
environment, the appli-
cation of the LCM [Land 
Change Modeler] pro-
cedure to forecasting, 
revitalization, contempo-
rary forms of trade. The 
final panel covered the 
themes relating to the 
outsourcing of business 
services, leadership in 
innovation, and the role 
of the modern business 
services sector in urban 
development.
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Kilka refleksji po zakończonej 
konferencji XI PR Forum
 
W dniach 5-7 października 2016 roku odbyło 
się „XI PR Forum – sztuka skutecznej komu-
nikacji w teorii i praktyce”. Zainaugurowany 
w 2004 roku cykl konferencji stał się ważnym 
spotkaniem badaczy i specjalistów wspólnie 
diagnozujących działalność public relations 
w Polsce i poza jej granicami. Jednakże od 
kilku lat badacze i praktycy tej dziedziny 
borykają się z wieloma problemami. Właśnie 
owe trudne kwestie były omawiane i dysku-
towane podczas debat w Wiśle. 

Public relations, co wynika z samej nazwy, 
jest działalnością o charakterze publicznym. 
Przymiotnik (rzeczownik?) ‘public’ jest jednym 
z powodów pewnych trudności tej dyscypliny. 
Po pierwsze, ze względu na wieloznaczność 
terminu, a po drugie, ze względu na różne 
znaczenie słowa ‘publiczny’ w narodowych 
językach. Jednakże dzisiaj słowo ‘publiczny’ 
w nazwie dyscypliny – public relations – 
nabiera nowego znaczenia. Można wskazać 
przynajmniej dwie tego przyczyny. Pierwsza 
jest taka, że PR pod wpływem nowych tech-
nologii komunikowania, w których nadawca 
jest jednocześnie odbiorcą, stał się naprawdę 
publiczny, czyli powszechnie dostępny. Druga 
przyczyna tkwi w praktycznych trendach 
działalności PR, które pokazują konieczność 
coraz większego zaangażowania organizacji 
po stronie interesariuszy czy szerzej – jej oto-
czenia. To jeszcze bardziej pogłębia ową prak-
tyczność, by nie rzec pragmatyczność – PR.

On 5-7 October 2016, the 
“XI PR Forum – the art of effec-
tive communication in theory 
and practice” was held. The 
series of conferences, which 
was inaugurated in 2004, has 
become a meaningful meet-
ing of researchers and experts, 
diagnosing together the activities 
of the PR sector in Poland and 
abroad. However, for the last few 
years, researchers and practitio-
ners specializing in this field have 
been struggling with numerous 
problems. These difficult issues 
were addressed and discussed 
during the debates in Wisła.

Public relations, as the term 
indicates, is a public activity. 
The adjective (noun?) “public” is 
one of the reasons behind the 
difficulties that the discipline is 
facing. For one thing, the term 
itself is ambiguous, and for 
another, the word “public” has 
different meanings in various 
languages. Nowadays, however, 
the word “public” used in the 
name of the discipline – pub-
lic relations – takes on a new 
meaning. There are at least 
two explanations of this fact. 
Firstly, new communication 
technologies, where the sender 

is simultaneously a recipient, 
have made PR truly public, i.e. 
commonly accessible. Secondly, 
the practical trends in PR activi-
ties necessitate organizations 
getting increasingly involved 
with stakeholders or, in broad 
terms, with their environment, 
which further strengthens PR’s 
practicality or, one might say, 
pragmatism.

The key speaker of the confer-
ence was one of the creators 
of Polish PR – Prof. Ryszard 
Ławniczak, whose opening 
talk, which had a telling title: 
“Fear at the service of PR: from 
avian influenza to Zika virus”, 
concerned the participation of 
PR agencies in spreading infor-
mation about, or “sowing fear 
of”, viruses. Analyzing three big 
campaigns on viruses – avian 
influenza, swine influenza and 
Zika viruses – Prof. Ławniczak 
posed the following question: 
“Did PR specialists warn the 
audience against viruses or 
did they scare the public?” The 
question, though rhetorical, 
makes us look at the ethical 
issues in PR, which seem to 
have been neglected recently.

Anna Adamus-Matuszyńska

Czym jest 
dzisiaj public 

relations?
What is public 

relations today?

A few reflections following  
the XI PR Forum conference
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Kluczowym mówcą konferen-
cji był jeden z twórców pol-
skiego PR, prof. Ryszard Ław-
niczak, który zainaugurował 
spotkanie jakże wymownym 
tematem: „Strach w służbie 
PR: od ptasiej grypy do Zika”. 
Wystąpienie dotyczyło udziału 
agencji PR w komunikowa-
niu, a raczej „sianiu strachu” 
o wirusach. Autor, analizując 
trzy wielkie kampanie doty-
czące wirusów – ptasiej grypy, 
świńskiej grypy i wirusa Zika 
– postawił słuchaczom pyta-
nie: „czy PR-owcy ostrzegali 
przed wirusami, czy raczej 
straszyli?”. Tak postawione 
pytanie miało oczywiście 
charakter retoryczny, jednak 
każe nam ono dzisiaj ponow-
nie zająć się zagadnieniem 
etyczności PR-u, chyba trochę 
ostatnio zapomnianym. 

Kolejne referaty pozostawały 
w cieniu tego pierwszego. 
Niemniej uczestnicy z rów-
nym zapałem rozprawiali o: 
employer brandingu, gami-
fikacji, kontencie, political 
correctness, corporate gover-
nance. Owe angielskie zwroty 
niestety szturmem wkradły 
się do języka tak praktyków, 
jak i badaczy PR. Szkoda, że 
polscy naukowcy nie korzy-
stają z bogatego słownictwa 
języka polskiego. To kolejny 
symptom charakterystyczny 
dla polskiego public relations. 
Czy pozytywny? Raczej nie. 

Na szczęście na konferencji 
posłuchać można było spra-
wozdań z empirycznych badań 

o roli PR-u w zarządzaniu 
zasobami ludzkimi, napięciach 
pomiędzy CSR i PR, autopre-
zentacji czy roli kultury osobi-
stej w budowaniu wizerunku. 
Szczególną atencją cieszyła 
się w tym roku policja, która 
rzeczywiście zasługuje na 
głębsze badawcze zaintereso-
wanie w obszarze wizerunku 
czy działań z zakresu komuni-
kacji społecznej. 

Od kilku lat PR ulega mar-
ketingowi, albo raczej coraz 
bardziej zbliża się do marke-
tingu, stając się w praktyce 
jego częścią, co także dało się 
zaobserwować podczas konfe-
rencji. Można się dziś obwiać, 
że niedługo różnicy między 
marketingiem i reklamą 
a PR-em po prostu nie będzie. 
Dlaczego? Powodów jest mnó-
stwo. Pierwszy to naciski wła-
ścicieli, menedżerów spółek, 
zarządzających na wynik 
finansowy. PR ma wpływać na 
efekty finansowe, a nie budo-
wać relacje. Ma wprost przy-
czyniać się do poprawy sku-
teczności działania na rynku, 
a nie spełniać funkcji, do 
której został stworzony. Drugi 
powód to poszukiwanie przez 
firmy metod na poprawę 
konkurencyjności. PR ma tak 
działać, aby firma wygrała 
z konkurencją – wizerunkiem, 
reputacją, społeczną odpowie-
dzialnością – obojętnie, byle 
być lepszym na rynku, byle 
się czymś wyróżnić. Kolejna 
przyczyna upodobniania się 
PR-u do marketingu to nowe 
media i nowe technologie. 

Oczywiście jest to współcze-
sne narzędzie komunikowania, 
dzięki mediom społeczno-
ściowym można się szybciej, 
skuteczniej kontaktować 
z różnymi grupami odbiorców. 
Ale…? Po co firmy mają swoje 
profile na FB czy w innych 
mediach społecznościowych? 
Bo trzeba zdobyć nowego 
klienta, trzeba sprzedać pro-
dukt lub usługę. Specjalista 
ds. PR, a to on nader często 
zarządza profilami społecz-
nościowymi, jest nikim więcej 
jak ‘kanałem reklamowym’ 
(przepraszam za uprzedmio-
towienie osoby). Nie jest pod-
stawowym źródłem informacji 
o firmie, jej pracownikach, 
procesach, ludziach, a jedynie 
generatorem zysku poprzez 
dawanie postów i monito-
rowanie reakcji odbiorców. 
Kolejny powód zbliżania się 
PR do marketingu to wymóg 
mierzalności efektów. Problem 
polega na tym, że każdą zło-
tówkę zainwestowaną w mar-
keting można odnieść do ilości 
odzyskanych pieniędzy, i jak 
złotówka przynosi trzy złote 
czystego zysku, to znakomity 
wynik. A czy relacje, stosunki, 
opinie, wiedzę, reputację, 
wizerunek można sprowa-
dzić do policzalnej złotówki? 
W czasach, gdy poszukuje 
się nowych sposobów na 
pomnażanie zysku, wszystko 
trzeba finansowo uzasadnić. 
Pytanie prezesa: A co ja z tego 
będę miał? oznacza dla PR-
-owca pytanie: Ile my na tym 
zarobimy? 

Internet, media społeczno-
ściowe, interaktywne profile, 
tak zwany kontent, lajki, 
followersi, udostępnienie, 
pozycjonowanie, optyma-
lizacja zawartości witryny 
i szereg nowych pojęć, 
w których niewiele osób 
się naprawdę orientuje – to 
kolejna przyczyna malejącego 
znaczenia PR-u. PR staje się 
dzisiaj wypełniaczem owego 
kontentu, a specjaliści muszą 
blisko współpracować z tymi, 
którzy znają się na pozycjo-
nowaniu stron internetowych. 

A tak w ogóle najlepiej, aby 
PR-owiec znał się na wszyst-
kim: budowaniu relacji, budo-
waniu wizerunku, naprawianiu 
wpadek szefa i, oczywiście, 
aby miał w małym palcu inter-
net i social media. Problem 
polega na tym, że albo się 
znamy na budowaniu relacji 
(czyli na ludziach, procesach 
społecznych, prądach ekono-
micznych, analizie rynku), albo 
się znamy na internecie i jego 
możliwościach (czyli technolo-
gii przetwarzania informacji). 
Pozostaje zadać pytanie: co 
zostaje z PR-u? Pytanie sta-
wiano podczas obrad, jednak 
pozostało ono bez odpowie-
dzi. Jest więc powód, aby za 
dwa lata spotkać się znowu. 

Jak przy okazji każdej kon-
ferencji podzielili się z bada-
czami swym doświadcze-
niem praktycy. Uczestnicy 
dowiedzieli się o działaniach 
PR-owych firmy Maserati 
i Ferrari, o dziennikarstwie 
w mediach społecznościo-
wych, jak również otrzymali 
odpowiedź na pytanie: czy PR-
-owcy muszą znać procedury 
zamówień publicznych?

XI PR Forum było w tym 
roku nieco skromniejsze niż 
dawniej. To kolejny symptom 
pokazujący, że polski PR nie 
ma się chyba zbyt dobrze. 
Wątpliwe etycznie działania, 
systematyczne zawłaszczanie 
PR-u przez marketing, stosun-
kowo mało badań empirycz-
nych, jeszcze mniej dyskusji 
o podstawach teoretycznych 
i metodologicznych tej dzie-
dziny sprawiają, że sugestia, 
jaką zasygnalizował profesor 
Ławniczak w końcu swej 
wypowiedzi – „czas na zmianę 
w teorii PR” – jest nader 
aktualna i niezmiernie ważna. 
Może podczas kolejnego 
XII PR Forum będzie można 
wskazać, że taka zmiana się 
stopniowo dokonuje. 
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The opening talk overshad-
owed the subsequent ones, in 
which the speakers fervently 
discussed employer branding, 
gamification, content, politi-
cal correctness and corporate 
governance. Unfortunately, 
these English terms stormed 
the language of both PR prac-
titioners and researchers. It’s 
a shame that Polish scientists 
don’t use the rich vocabulary 
of the Polish language, which 
is another characteristic fea-
ture of Polish public relations. 
Is it a positive phenomenon? 
Probably not. 

Fortunately, the conference 
participants could also hear 
reports on the empirical 
studies into the role of PR in 
human resource management, 
tensions between CSR and 
PR, self-presentation or the 
significance of good manners 
in image creation. This year 
the police received a lot of 
attention – its public image 
and social communication 
activities are generating deep 
scientific interest. 

For the last few years, PR has 
been yielding up, or has been 
getting closer, to marketing, 
practically becoming its part. 
This trend was also observed 
at the conference. It is feared 
today that there simply won’t 
be any difference between 
marketing and advertising and 
PR in the near future. Why? 
There are multiple causes. 
The first one is the pressure 
from company owners and 
managers, whose major goal 
is to strengthen the finan-
cial performance. From such 
a viewpoint, the role of PR 
is to positively impact on 
financial results, not to build 
relations. PR is expected to 
directly contribute to the 
improvement in the effective-
ness of market operations, 
and not to fulfil the function 
that it was originally cre-
ated for. The second cause 
lies in companies’ search 

for methods of improving 
their competitiveness. PR is 
expected to operate in such 
a way as to enable companies 
to beat the competition; it can 
use any means – image, repu-
tation, social responsibility – 
in order to help companies to 
surpass others in the market, 
to stand out from the crowd. 
The next reason behind the 
growing resemblance of PR to 
marketing is new media and 
new technologies. These are 
obviously modern commu-
nication tools – social media 
allow for faster and more 
effective communication with 
various groups of recipients. 
But … Why do companies 
build profiles on Facebook 
or in other social media? 
Because they need to win new 
customers, sell a product or 
a service. PR specialists, who 
are often in charge of social 
media profiles, are nothing 
more but an “advertising 
channel” (please accept my 
apologies for the objectifica-
tion). They aren’t the major 
source of information about 
the company, its employees, 
people but merely a profit-
generator, increasing company 
profitability by adding posts 
and monitoring the recipients’ 
reactions. Another reason for 
the ongoing process wherein 
PR is merging into marketing 
is the requirement of effect 
measurability. The problem is 
that each penny invested in 
marketing can be translated 
into return – when a penny 
brings in a 3-penny profit, it’s 
a fantastic result. But can net-
works, relationships, opinions, 
knowledge, reputation, image 
be reduced to net profit fig-
ures? In the times when new 
ways of multiplying profit are 
sought for, everything has to 
be financially justifiable. The 
president’s question: What’s 
in it for me? sounds like: How 
much can we earn on it? to 
a PR specialist.

The other phenomena lying 
behind the decreasing sig-
nificance of PR include the 
internet, social media, inter-
active profiles, the so called 
“content”, likes, followers, 
sharing, positioning, web con-
tent optimization and numer-
ous other ideas, which few 
people are truly familiar with. 
PR is becoming a filler of this 
content, and PR professionals 
often have to closely cooper-
ate with website positioning 
experts. PR specialists are 
expected to be equally literate 
in all domains: they should be 
able to establish and develop 
relations, create the image, 
rectify the superiors’ blunders 
and above all, they should 
have the internet and social 
media at their fingertips. The 
problem is that these areas 
are irreconcilable: you can be 
knowledgeable either about 
relationship building (human 
nature, social processes, eco-
nomic trends, market analysis) 
or the internet and its pos-
sibilities (information process-
ing technology). As a result, 
the following question arises: 
what is left of PR? The ques-
tion was addressed during the 
conference deliberations but 
remained unanswered. There 
is, therefore, a sound reason 
to meet again in two years.

The conference customar-
ily hosted practitioners who 
shared their experience 
with researchers. The par-
ticipants could learn about 
the PR activities pursued by 
Maserati and Ferrari, social 
media journalism and find 
out if they have to be familiar 
with the public procurement 
procedures.

This year’s PR Forum was 
slightly more modest than 
the previous ones. It is yet 
another proof that Polish PR 
is not doing well. The ethically 
dubious activities, the ongo-
ing process of PR being taken 
over by marketing, relatively 
few empirical studies and 
even fewer discussions about 
the theoretical and method-
ological foundations of the 
field prove the suggestion put 
forward by Prof. Ławniczak at 
the end of his speech – “it’s 
time for change in the PR 
theory” – to be timely and 
of prime importance. The 
next, XII PR Forum, may be an 
opportunity to show that such 
change is underway.

©
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W dniach 17-19 października 2016 roku 
w hotelu Jawor w Jaworzu k. Bielska-
-Białej odbyła się Międzynarodowa 

Konferencja Naukowa Finanse – Proble-
my – Decyzje 2016 organizowana przez 

Katedry Finansów Publicznych oraz 
Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń 

Gospodarczych. 

Finanse – 
Problemy – 

Decyzje 2016

Finance – 
Problems – 

Decisions 2016

On 17-19 October 2016, an interna-
tional scientific conference entitled 

“Finance – Problems – Decisions 2016” 
was held at the Jawor Hotel in Jaworze 
near Bielsko-Biała. It was organized by 
the Department of Public Finance and 
the Department of Corporate Finance 

and Business Insurance. 

Edyta Sygut

 Od lewej profesorowie / From left to right Professors: T. Famulska, A. Piosik, 

A. Walasik, K. Znaniecka, fot. / photo P. Kania

 Od lewej profesorowie / From left to right Professors: M. Kosek-Wojnar, 

L. Patrzałek, W. Stiller, fot. / photo P. Kania

 Uczestnicy konferencji / Conference participants, fot. / photo P. Kania
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Celem konferencji była 
wymiana poglądów repre-
zentowanych przez kra-
jowe i zagraniczne ośrodki 
naukowe zajmujące się pro-
blematyką finansów. Skupiono 
się na ustaleniu najbardziej 
istotnych i aktualnych proble-
mów współczesnych finansów, 
w tym na identyfikacji zagro-
żeń oraz propozycji rozwiązań 
w tym zakresie. Przygotowane 
artykuły pozwoliły na wzbo-
gacenie wiedzy dotyczącej 
współczesnych problemów 
finansów i stały się pod-
stawą do merytorycznej 
dyskusji w czasie konferencji. 
Konferencja objęta została 
honorowym patronatem 
Komitetu Nauk o Finansach 
Polskiej Akademii Nauk oraz 
Marszałka Województwa 
Śląskiego, którego reprezento-
wała dr Elżbieta Stolorz-Krzisz 
– skarbnik Województwa 
Śląskiego.

W pierwszym dniu konferencji 
na obrady złożyły się dwie 
sesje, których problematyka 
dotyczyła finansów publicz-
nych ze szczególnym uwzględ-
nieniem kwestii podatkowych. 
Pierwszą sesję poprowadzili 
prof. Stanisław Owsiak i prof. 
Jolanta Szołno-Koguc, drugiej 
sesji przewodniczyli natomiast 
prof. Maria Kosek-Wojnar 
i prof. Leszek Patrzałek. 
W drugim dniu konferencji 
odbyły się dwie sesje, któ-
rymi kierowali kolejno: prof. 
Aurelia Bielawska i prof. 
Maria Sierpińska oraz prof. 
Bożena Mikołajczyk i prof. 
Jacek Uchman. Wygłoszone 
referaty dotyczyły głównie 
zagadnień z zakresu finansów 
przedsiębiorstw. W ostatnim 
dniu odbyły się dwie sesje, 
prowadzone przez prof. Beatę 
Filipiak oraz prof. Marijana 
Ćuraka. Tematyka referatów 
koncentrowała się przede 
wszystkim wokół zagadnień 
związanych z finansami 
ubezpieczeń.

Konferencja zgromadziła 
około 100 uczestników z 22 
ośrodków naukowych, w tym 
14 krajowych i 8 za gra ni- 
cznych. Wśród gości zagra-
nicznych mieliśmy przyjem-
ność gościć pracowników 
naukowych z następujących 
państw: Chorwacja (Uniwer-
sytet w Splicie), Niemcy (Wyż-
sza Szkoła Ekonomii i Prawa 
w Berlinie, Uniwersytet 
w Bremen), Serbia (Uniwer-
sytet w Kragujevac), Ukraina 
(Uniwersytet Alfreda Nobla, 
Narodowy Uniwersytet Ekono-
miczny w Tarnopolu), Włochy 
(Uniwersytet w Sassari, Uni-
wersytet Bocconi). Krajowe 
uczelnie reprezentowały: 
Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica w Kra-
kowie, Politechnika Opolska, 
Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach, 
Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie, Uniwersytet Eko-
nomiczny w Poznaniu, Uniwer-
sytet Ekonomiczny we Wro-
cławiu, Uniwersytet Łódzki, 
Uniwersytet Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie, Uniwer-
sytet Szczeciński, Uniwersytet 
w Białymstoku, Uniwersytet 
Warszawski, Wyższa Szkoła 
Bankowa w Poznaniu i Wyższa 
Szkoła Finansów i Zarządzania 
w Warszawie. 

Współorganizatorem i spon-
sorem konferencji był Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Śląskiego, sponsorem głów-
nym międzynarodowa firma 
doradcza Deloitte, a oficjal-
nym sponsorem State Street 
Bank GMBH. Pozostałymi 
sponsorami byli: firma konsul-
tingowa CRiDO Taxand i Kra-
jowa Izba Doradców Podatko-
wych Oddział Śląski. Patronat 
medialny nad konferencją 
objęła TVP3 Katowice.

The aim of the conference 
was to provide a platform 
for the exchange of views 
held by national and foreign 
research centers dealing with 
financial issues; in particular, 
the delegates sought to deter-
mine the most significant 
problems of modern finance 
and identify possible risks 
and solutions. The papers 
presented provided valuable 
insight into current financial 
issues and stimulated a lively 
discussion. The conference 
was held under the honorary 
patronage of the Committee 
on Financial Sciences of the 
Polish Academy of Sciences 
and the Marshal of the Sile-
sian Voivodeship represented 
by Dr Elżbieta Stolorz-Krzisz, 
treasurer of the Silesian 
Voivodeship.

The first day of the confer-
ence comprised two sessions 
devoted to public finance, 
with particular emphasis on 
tax issues. Prof. Stanisław 
Owsiak and Prof. Jolanta 
Szołno-Koguc chaired the first 
session, whereas the second 
one was moderated by Prof. 
Maria Kosek-Wojnar and Prof. 
Leszek Patrzałek. The two 
sessions held on the second 
day were chaired by Prof. 
Aurelia Bielawska and Prof. 
Maria Sierpińska as well as 
Prof. Bożena Mikołajczyk and 
Prof. Jacek Uchman, respec-
tively. The papers presented 
focused primarily on issues 
related to corporate finance. 
Prof. Beata Filipiak and Prof. 
Marijan Ćurak moderated the 
two final day’s sessions which 
centered around insurance 
finance.

The conference brought 
together about 100 partici-
pants from 22 research cen-
ters, representing 14 national 
and 8 foreign institutions. 
The foreign guests included 
researchers from the following 

countries: Croatia (University 
of Split), Germany (Berlin 
School of Economics and 
Law, University of Bremen), 
Serbia (University of Kragu-
jevac), Ukraine (Alfred Nobel 
University, Ternopil National 
Economic University), Italy 
(University of Sassari, Bocconi 
University). Polish universities 
represented at the conference 
included: the AGH University 
of Science and Technology, 
the Opole University of Tech-
nology, the Warsaw School of 
Economics, the University of 
Economics in Katowice, the 
Cracow University of Econom-
ics, the Poznan University 
of Economics, the Wrocław 
University of Economics, the 
University of Lodz, the Maria 
Curie-Skłodowska University 
(UMCS) in Lublin, the Univer-
sity of Szczecin, the University 
of Bialystok, the University of 
Warsaw, the WSB University 
in Poznań, and the University 
of Finance and Management 
in Warsaw. 

The conference was co-
organized and co-sponsored 
by the Marshal Office of the 
Silesian Voivodeship. The 
main sponsor was Deloitte, 
an international accounting 
and consulting firm, whereas 
official sponsorship was 
provided by the State Street 
Bank GMBH. Other sponsors 
included the CRiDO tax and 
advisory services company 
and the Katowice branch of 
the National Chamber of Tax 
Advisors. Media patronage 
was held by TVP3 Katowice.
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Zjazd odbył się w dniach 
28-30 września 2016 roku 
w murach Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach. 
Wzięło w nim udział ponad 
130 osób z kluczowych ośrod-
ków akademickich w Polsce, 
przedstawicieli praktyki 
gospodarczej oraz organiza-
cji zawodowych związanych 
z rachunkowością. Podczas 
trzech dni obrad dyskuto-
wano nad aktualnymi proble-
mami i wyzwaniami, przed 
którymi stoi współczesna 
rachunkowość. 

Gośćmi zjazdu byli m.in.: 
Joanna Dadacz, dyrektor 
Departamentu Rachunkowości 
i Rewizji Finansowej w Mini-
sterstwie Finansów (prezen-
tująca referat „Nowelizacja 

ustawy o rachunkowości 
– implementacja dyrektywy 
oraz inne propozycje zmian 
przepisów”), Franciszek Wala, 
prezes Stowarzyszenia Księgo-
wych w Polsce, prof. Zbigniew 
Luty, przewodniczący Rady 
Naukowej SKwP oraz Barbara 
Misterska-Dragan, wicepre-
zes Krajowej Izby Biegłych 
Rewidentów.

Pierwszej sesji plenarnej, 
poświęconej miejscu rachun-
kowości w nauce i praktyce 
gospodarczej, przewodniczyła 
prof. Gertruda K. Świderska. 
Dyskutowano nad problemami 
zmian regulacji prawnych 
dotyczących rewizji finanso-
wej oraz miejscem rachun-
kowości w nauce i praktyce 
gospodarczej. Referaty 

The Convention took place at 
the University of Economics in 
Katowice on 28-30 September 
2016. Over 130 participants 
representing key academic 
centers in Poland, business 
practice, and professional 
bodies working in the field of 
accounting attended the con-
ference. During the three days 
of debates, current problems 
and challenges facing con-
temporary accounting were 
discussed. 

Among the guests at the 
Convention there were Joanna 
Dadacz, Head of the Account-
ing and Auditing Department 
at the Ministry of Finance 
(who delivered the lecture on 
Amendments to the Act of 
Accounting – implementing 

the directive and other pro-
posals of regulations), Fran-
ciszek Wala, President of the 
Accountants Association in 
Poland, Prof. Zbigniew Luty, 
Chair of the Scientific Board of 
ASiP, and Barbara Misterska-
Dragan, Deputy President 
of the National Chamber of 
Statutory Auditors. 

Prof. Gertruda K. Świderska 
chaired the first plenary ses-
sion devoted to the position 
of accounting in research 
and business practice. The 
debates concerned problems 
arising from the changes in 
legal regulations on auditing 
and the position of account-
ing in research and business 
practice. The speakers were: 
Prof. Mirosława Kwiecień 

Aleksandra Sulik-Górecka

Zjazd Katedr 
Rachunkowości

National Convention 
of the Departments of 
Accounting

Współczesne problemy i kierunki transforma-
cji rachunkowości i rewizji finansowej to hasło 
przewodnie zeszłorocznego Ogólnopolskiego 
Zjazdu Katedr Rachunkowości organi-
zowanego przez Katerę Rachunkowości 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 
Celem zjazdu była wymiana poglądów na 
temat aktualnych problemów dotyczących 
teorii i praktyki rachunkowości i rewizji finan-
sowej, a także zacieśnienie współpracy między 
ośrodkami akademickimi oraz integracja 
środowiska naukowego. W zamierzeniach 
organizatorów spotkanie było okazją do przed-
stawienia dorobku naukowego i doświadczeń 
ośrodków akademickich oraz przedstawicieli 
praktyki gospodarczej.

Contemporary problems and transformation 
trends in accounting and auditing were the 
key themes of last year’s National Convention 
of the Departments of Accounting organi-
zed by the Department of Accounting at 
the University of Economics in Katowice. 
The objective of the Convention was the 
exchange of opinions on the topics of current 
problems referring to both theory and practice 
of accounting and auditing, as well as streng-
thening the cooperation between academic 
centers and the integration of the research 
community. The organizing committee also 
wished to create an opportunity for presenting 
the research attainment of academic centers 
and representatives of business practice.
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wygłosiły: prof. Mirosława 
Kwiecień, „Sprawozdanie 
zintegrowane – innowacja 
paradygmatów rachunko-
wości”, prof. Anna Szychta, 
„Geneza rachunkowości 
zarządczej według różnych 
podejść badawczych” oraz 
Barbara Misterska-Dragan, 
„Kierunki zmian rewizji finan-
sowej w Polsce na tle rozwią-
zań w UE” i dr Alicja Mazur, 
„Wycena wartości a wartość 
wyceny w rachunkowości”.

W drugim dniu zjazdu obrady 
odbywały się w równole-
głych sesjach tematycznych. 
Sesji poświęconej wybranym 
problemom rachunkowości 
przewodniczyła prof. Marzena 
Remlein. Zaprezentowano 
referaty: „Uproszczenia 
w sprawozdawczości mikro 

i małych przedsiębiorstw. 
Mit czy rzeczywistość?” prof. 
Teresy Martyniuk i dr Olgi 
Martyniuk, „Uproszczenia 
rachunkowości jednostek 
mikro i małych – szanse 
i zagrożenia” prof. Jolanty 
Chluski, „Analiza finansowa 
w ocenie ryzyka prowadzenia 
działalności gospodarczej 
w Polsce – wyniki badań” dr 
hab. Marleny Ciechan-Kujawy 
i dr Katarzyny Goldman, 
„Sprawozdanie z polityki 
rachunkowości jako odrębny 
składnik sprawozdania finan-
sowego” prof. Ewy Walińskiej.

W sesji „Wycena w rachunko-
wości”, której przewodniczyła 
prof. Joanna Wielgórska-
-Leszczyńska, podjęto m.in. 
temat wiarygodności baz 
danych i metodologii ich 

(Integrated reporting – inno-
vation of accounting para-
digms), Prof. Anna Szychta 
(The origins of management 
accounting according to 
various research approaches), 
Barbara Misterska-Dragan 
(Changes in auditing in Poland 
in the light of the solutions 
implemented in the EU), and 
dr Alicja Mazur (Valuation of 
values versus value of valua-
tion in accounting).

The second day of the conven-
tion followed the agenda of 
parallel thematic sessions. 
Sessions devoted to selected 
problems of accounting were 
chaired by Prof. Marzena 
Remlein. The talks presented 
were: Simplifications in the 
reporting of micro and small 
enterprises. Myth of reality?, 

delivered by Prof. Teresa Mar-
tyniuk and dr Olga Martyniuk, 
Simplifications in accounting 
in micro- and small busi-
nesses – opportunities and 
threats, by Prof. Jolanta 
Chluska, Financial analysis in 
the assessment of the risk of 
conducting economic activity 
in Poland – research results, 
by dr hab. Marlena Ciechan-
Kujawa and dr Katarzyna 
Goldman, and The report on 
accounting policies as a sepa-
rate component of the finan-
cial statement, by Prof. Ewa 
Walińska.

The issue of reliability of data-
bases and the methodology 
of using them for research 
purposes was addressed 
in the session on valuation 
in accounting, chaired by 

Fot. / photo E. Papaj
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wykorzystywania do badań 
naukowych. Zastanawiano się 
również nad znaczeniem poję-
cia rachunkowość kreatywna. 
Referaty wygłosili: dr Konrad 
Grabiński, „Wpływ kryzysu 
gospodarczego na aktywne 
kształtowanie wyniku finan-
sowego w europejskich spół-
kach giełdowych”, prof. Artur 
Hołda, „Percepcja pojęcia 
»rachunkowość kreatywna« 
przez opinię publiczną i śro-
dowisko profesjonalnych 
księgowych w Polsce”, prof. 
Stanisław Hojko, „Zobo-
wiązania warunkowe czy 
ukryte? Przegląd ujawnień”, 
prof. Piotr Szczypa, „Wycena 
drzew w przestrzeni publicz-
nej i na terenie jednostek 
gospodarczych”.

Sesji „Audyt” przewodniczył 
prof. Jerzy Gierusz. W trak-
cie obrad zwrócono uwagę 
m.in. na konieczność bardziej 
precyzyjnego formułowania 
definicji oraz ostrożnego 
stosowania teorii w bada-
niach dotyczących audytu 
wewnętrznego. Podkre-
ślono również rolę biegłych 
rewidentów w wykrywaniu 
oszustw księgowych w świe-
tle aktualnych regulacji praw-
nych oraz problemów rewizji 
finansowej. Referentami byli: 
prof. Joanna Wielgórska-Lesz-
czyńska („Wybrane problemy 
badania sprawozdań finan-
sowych”), prof. Przemysław 
Kabalski oraz Lena Grzesiak 
(„Audyt wewnętrzny w świe-
tle wybranych teorii”) i dr 
Małgorzata Kutera („Ryzyko 
oszustw w badaniu sprawoz-
dań finansowych”).

W sesji „Rachunek kosztów 
i rachunkowość zarządcza”, 
której przewodniczył prof. 
Dariusz Wędzki, wysłuchano 
referatów: „Etyka w zawodzie 
specjalisty rachunkowości 
zarządczej w podręcznikach 
i kształceniu w Polsce” prof. 
Ireny Sobańskiej i dr Eweliny 
Zarzyckiej, „Obiekt kosztów 
w rachunkowości” prof. Ger-
trudy K. Świderskiej, dr. Pawła 

Warownego i dr Małgorzaty 
Świderskiej, „Dylematy zasto-
sowania balanced scorecard 
w mikro i małych przedsię-
biorstwach” dr Sylwii Krajew-
skiej, „Zasada współmierności 
w identyfikacji kosztów wydo-
bycia węgla kamiennego” dr 
Katarzyny Segeth-Bonieckiej.

W ostatnim dniu zjazdu sesję 
plenarną pt. „Sprawozdaw-
czość finansowa i wartość 
przedsiębiorstwa” prowadziła 
prof. Irena Sobańska. Szeroko 
dyskutowano m.in. zmiany 
w publikowaniu sprawozdań 
finansowych w świetle kre-
atywnej rachunkowości, 
a także problem tworzenia 
wartości przedsiębiorstwa. 
Wysłuchano referatów prof. 
Mariusza Andrzejewskiego 
i dr. Konrada Grabińskiego 
„Wpływ jakości systemu 
nadzoru właścicielskiego na 
sytuację finansową spółek 
giełdowych w czasach kryzysu 
finansowego – przegląd badań 
empirycznych”, prof. Andrzeja 
Piosika „Związek między 
wdrożeniem MSR 540 a redu-
kowaniem praktyk wygładza-
nia wyniku finansowego netto 
za pomocą odpisów z tytułu 
utraty wartości należności 
i zapasów przez podmioty 
sprawozdawcze w Polsce”, 
prof. Ewy Śnieżek oraz dr. 
Michała Wiatra „Dobro-
wolne ujawnienia informacji 
jako kierunek doskonalenia 
sprawozdawczości finanso-
wej” i dr Joanny Błażyńskiej 
„Współczesne kierunki trans-
formacji sprawozdawczości 
finansowej w Polsce”.

Uczestnicy zjazdu mieli okazję 
zobaczyć Nikiszowiec, zabyt-
kową dzielnicę Katowic, oraz 
siedzibę Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia. 
Zamykając konferencję, prof. 
Józef Pfaff poinformował, że 
organizatorem przyszłorocz-
nego zjazdu będzie Katedra 
Rachunkowości Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. Joanna Wielogórska-
Leszczyńska. One of the top-
ics discussed was ‘creative 
accounting’. Presentations 
were delivered by dr Konrad 
Grabinski (The influence of 
the economic crisis on the 
financial performance of Euro-
pean listed companies), Prof. 
Artur Hołda (The perception 
of the ‘creative accounting’ 
concept by the public and by 
accounting professionals in 
Poland), Prof. Stanisław Honko 
(Contingent or concealed 
liabilities? An overview of dis-
closures), Prof. Piotr Szczypa 
(Valuation of trees in public 
space and on the premises of 
economic entities).

The session on auditing was 
chaired by Prof. Jerzy Gierusz. 
During the debate the partici-
pants drew attention, among 
other things, to the need for 
formulating more precise 
definitions and the more cau-
tious application of theory 
in research aimed at internal 
auditing. The role of chartered 
auditors in detecting fraud in 
the light of current legal regu-
lations and problems of finan-
cial review was stressed. The 
speakers were Prof. Joanna 
Wielogórska-Leszczyńska 
(Selected aspects of financial 
statement analysis), Prof. 
Przemysław Kabalski and Lena 
Grzesiak (External audit in the 
light of selected theories), and 
dr Małgorzata Kutera (Fraud 
risk in financial statement 
analysis).

During the panel session on 
cost accounting and manage-
ment accounting, chaired 
by Prof. Dariusz Wędzki, 
the following papers were 
presented: Ethics in the 
profession of the manage-
ment accounting specialist in 
course books and education 
programs in Poland, by Prof. 
Irena Sobańska and dr Ewe-
lina Zarzycka, The cost object 
in accounting, by Prof. Ger-
truda K. Świderska, dr. Paweł 
Warowny and dr Małgorzata 

Świderska, Dilemmas in the 
application of the balanced 
scoreboard in micro and small 
enterprises, by dr Sylwia Kra-
jewska, The matching prin-
ciple in the identification of 
costs in coal excavation, by dr 
Katarzyna Segeth-Boniecka.

On the last day of the con-
vention, the plenary session 
on financial reporting and 
company value was chaired by 
Prof. Irena Sobańska. Changes 
in the publication of financial 
reports in the light of creative 
accounting and the problem 
of creating company value 
were discussed. The talks 
were delivered by Prof. Mari-
usz Andrzejewski and dr Kon-
rad Grabiński (The influence 
of the quality of corporate 
governance on the financial 
standing of listed companies 
at the time of the financial 
crisis – an overview of empiri-
cal research), Prof. Andrzej 
Piosik (The relationship 
between the introduction of 
MSR 540 and the reduction in 
income smoothing by means 
of deducting write-offs due 
to asset impairment loss by 
reporting entities in Poland), 
Prof. Ewa Śnieżek and dr 
Michał Wiatr (Voluntary infor-
mation disclosure as the way 
of improving financial report-
ing), and dr Joanna Błażyńska 
(Contemporary trends in the 
transformation of financial 
reporting in Poland).

The convention participants 
enjoyed the sight-seeing trip 
to Nikiszowiec, a historic 
Katowice district, and visited 
the seat of the Polish National 
Radio Symphony Orchestra. 
In the address closing the 
convention, Prof. Józef Pfaff 
announced that the next 
year’s Convention would be 
organized by the Depart-
ment of Accounting, Poznań 
University of Economics and 
Business. 



57

Blandyna Puszer

Sektory bankowe w Unii Europejskiej
Banking sectors in the European Union

2 grudnia 2016 roku Katedra 
Bankowości i Rynków Finansowych 

zorganizowała konferencję 
naukową będącą podsumowaniem 

projektu pt. „Sektory bankowe 
w Unii Europejskiej” finansowa-

nego przez Narodowy Bank Polski.

On 2 December 2016, the 
Department of Banking and 

Financial Markets held a scientific 
conference summarizing the proj-
ect entitled “Banking sectors in the 
European Union”, financed by the 

National Bank of Poland.

W konferencji udział wzięli pra-
cownicy naukowi reprezentujący 
środowisko uczelniane całej Polski 
(Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II, Uniwersytet Ekono-
miczny we Wrocławiu, Uniwersytet 
Łódzki, Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu, Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uni-
wersytet Technologiczno-Humani-
styczny im. K. Pułaskiego w Rado-
miu, Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie, Uniwersytet Szcze-
ciński, Szkołę Główną Handlową 
w Warszawie), a także dyrektor 
Oddziału Okręgowego NBP 
w Katowicach Grażyna Gruszka, 
zaproszeni kierownicy katedr 
i innych jednostek organizacyjnych 
Wydziału Finansów i Ubezpieczeń, 
przedstawiciele środowiska bizne-
sowego oraz doktoranci i licznie 
reprezentowani studenci. 

The conference brought together 
academics representing higher 
education institutions from all 
over Poland (John Paul II Catholic 
University of Lublin, Wrocław Uni-
versity of Economics, University of 
Lodz, Poznań University of Econom-
ics, Maria Curie-Skłodowska Uni-
versity (UMCS) in Lublin, Kazimierz 
Pulaski University of Technology 
and Humanities in Radom, Cracow 
University of Economics, Univer-
sity of Szczecin, Warsaw School of 
Economics). The participants also 
included Grażyna Gruszka, Direc-
tor of the Regional Branch of the 
National Bank of Poland in Kato-
wice, heads of the departments 
and other units of the Faculty of 
Finance and Insurance, business 
sector representatives, doctoral 
students as well as a great number 
of undergraduate and graduate 
students. 

Fot. / photo J. Cichy
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Otwarcia konferencji doko-
nał dziekan wydziału, prof. 
Andrzej Piosik. Konferencja 
stała się płaszczyzną do 
przedyskutowania wielu pro-
blemów związanych z funkcjo-
nowaniem i rozwojem sekto-
rów bankowych krajów Unii 
Europejskiej. Pierwsza sesja 
plenarna była poświęcona 
sektorom bankowym strefy 
euro. Druga sesja skoncen-
trowana była na problemach 
sektorów bankowych pozosta-
jących nadal poza granicami 
strefy euro. 

Uczestnicy konferencji 
otrzymali monografię, której 
przygotowanie stanowiło 
integralny element projektu. 
Ma ona charakter encyklope-
dyczny. Została podzielona 
na dwie części. Pierwsza 
obejmuje zagadnienia zwią-
zane z organizacją i zasadami 
funkcjonowania Europejskiego 
Systemu Banków Centralnych, 
druga zaś dotyczy charaktery-
styki 28 sektorów bankowych 
państw członkowskich Unii 
Europejskiej analizowanych 
w porządku alfabetycznym. 

Charakterystyka sektorów 
bankowych 28 krajów UE 

przeprowadzona została 
w pięciu obszarach meryto-
rycznych obejmujących:

  liczbę banków z ich podzia-
łem na typ własności, 
pochodzenie kapitału 
i rodzaj prowadzonej 
działalności,

  opis dominujących instytu-
cji kredytowych, 

  identyfikację cech najwięk-
szych banków krajowych,

  analizę struktury aktywów 
i pasywów krajowych, 

  wyniki finansowe. 

Monografia, nawiązując do 
różnic i podobieństw w funk-
cjonowaniu poszczególnych 
sektorów bankowych krajów 
UE, wychodzi naprzeciw 
potrzebom gromadzenia 
o nich rzeczywistej wiedzy. 
Skierowana jest do szerokiego 
grona odbiorców, w tym 
głównie środowiska nauko-
wego i biznesowego w Polsce. 
Badania objęły lata 2005-2015 
i były przeprowadzone przez 
pracowników Katedry Banko-
wości i Rynków Finansowych 
oraz naukowców z wiodących 
ośrodków akademickich 
w Polsce zaproszonych do 
współpracy.

The conference was opened 
by Prof. Andrzej Piosik, Dean 
of the Faculty of Finance and 
Insurance. His speech provided 
a platform for discussion on 
a variety of issues related to 
the operation and develop-
ment of banking sectors in 
the European union countries. 
The first plenary session was 
devoted to banking sectors in 
the countries belonging to the 
eurozone, whereas the second 
one focused on the problems 
facing these sectors in non-
eurozone countries.

The delegates were presented 
with an encyclopedia-style 
monograph whose creation 
had constituted an integral 
part of the project. The work is 
divided into two sections: one 
covers issues related to the 
organization and operation of 
the European Central Banking 
System, and the other offers 
an analysis of banking sec-
tors in the 28 European Union 
countries, presented in the 
alphabetical order.

The analysis of banking sec-
tors in the 28 European Union 
countries was conducted tak-
ing into account five criteria, 
including: 

  number of banks, classified 
according to the ownership 
type, source of capital and 
type of activity, 

  analysis of major credit 
institutions, 

  key characteristics of the 
largest national banks,

  structure of domestic 
assets and liabilities, 

  financial performance.

Referring to the similarities 
and differences between the 
banking sectors in particular 
EU countries, the monograph 
addresses the needs of all 
those wishing to build up real 
knowledge of these issues. 
It is targeted at a wide range 
of readers, mainly the repre-
sentatives of Polish scientific 
and business communities. 
Covering the years 2005-2015, 
the findings are based on the 
studies conducted by faculty 
members of the Department of 
Banking and Financial Markets 
in cooperation with research-
ers from leading academic 
centers in Poland.

Fot. / photo J. Cichy

Fot. / photo J. Cichy
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Jak tłumaczą organizatorzy, 
pracownicy zajmujący się 
edukacją i współpracą mię-
dzynarodową mają wizję, 
marzenia, aby szkolnictwo 
wyższe przekraczało gra-
nice, kształtowało i szkoliło 
obywateli świata tak, aby 
zbliżyć się do wolności, 
równości i pokoju na całym 
świecie. W programie przy-
gotowano ponad 170 sesji 
i 20 wydarzeń towarzy-
szących, w których wzięło 
udział 5200 gości z 80 kra-
jów z całego świata i ponad 
200 wystawców.

W czasie konferencji funk-
cję przewodniczącej grupy 
eksperckiej ds. zatrud-
nialności i kształtowania 

kariery absolwentów oraz 
współpracy z pracodawcami 
(EMPLOYABILITY) objęła 
dyrektor Biura Komunikacji 
Marketingowej Edyta Lacho-
wicz-Santos, która jednocze-
śnie reprezentowała naszą 
uczelnię podczas dwóch sesji: 
„Employability presents: 
Imagine… having a success-
ful employability strategy” 
i „Peer discussion: Is your 
institution producing employ-
able graduates?”. Ponadto 
w czasie konferencji przed-
stawiciele Biura Współpracy 
Międzynarodowej spotkali się 
z reprezentantami naszych 
uczelni partnerskich, a także 
promowali uniwersytet na 
wspólnym polskim stoisku 
„Ready, Study, GO! Poland”. 

Mamy nadzieję, że dzięki 
obecności na tej presti-
żowej i największej tego 
typu konferencji w Europie 
wzmocnimy jeszcze bardziej 
markę Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach 
na arenie międzynarodo-
wej, a kontakty nawiązane 
w trakcie sesji i spotkań 
pozwolą na rozwój nowych 
projektów międzynaro-
dowych, a tym samym na 
wzrost poziomu internacjo-
nalizacji naszej uczelni.

Kolejna konferencja Euro-
pejskiego Stowarzyszenia 
Edukacji Międzynarodowej 
odbędzie się za rok w hisz-
pańskiej Sewilli.

Nowe 
uprawnienia 
Wydziału 
Ekonomii
Decyzją Centralnej Komisji 
do spraw Stopni i Tytułów 
z dniem 26 września 
2016 roku Wydział Ekono-
mii Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach 
uzyskał uprawnienia do 
nadawania stopnia doktora 
habilitowanego nauk eko-
nomicznych w dyscyplinie 
nauki o zarządzaniu.

Obecnie wydział posia-
da dwa uprawnienia do 
nadawania doktoratów: 
w dyscyplinach ekonomia 
i nauki o zarządzaniu oraz 
dwa uprawnienia habili-
tacyjne – w tych samych 
dyscyplinach. 

(MB)

 

New rights 
of the Faculty 
of Economics
Upon the decision of the 
Central Commission for Ac-
ademic Degrees and Titles, 
on 26 September 2016 
the Faculty of Economics, 
University of Economics 
in Katowice, received the 
authorization to confer the 
post-doctoral habilitation 
degree in economics in the 
field of management sci-
ences.

At present, the faculty has 
the right to confer the doc-
toral degree and the habili-
tation degree in two fields – 
economics and management 
sciences. 

(MB)

Ciekawostka / An interesting fact

W tym roku każdy, kto zalogował się za pomocą 
sieci wi-fi na terenie centrum kongresowego 
podczas EAIE, był automatycznie przekiero-
wywany na stronę www.go-poland.pl. Spon-
sorem sieci było bowiem Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. / Poland’s Ministry of 
Science and Higher Education sponsored the 
wi-fi network at the EAIE conference. There-
fore, everyone who logged in using this network 
was automatically redirected to the website 
www.go-poland.pl.

Przedstawiciele naszej uczelni wzięli udział w 28. międzynaro-
dowej konferencji EAIE (Europejskiego Stowarzyszenia Eduka-
cji Międzynarodowej), która odbywała się w Wielkiej Brytanii, 
w Liverpoolu, w dniach 13-16 września 2016 roku. Tym razem 
motto konferencji brzmiało „Imagine…” (ang. wyobraź sobie).

Uniwersytet na EAIE 
w Liverpoolu

Katarzyna Zajdel

Strona startowa sieci wi-fi sponsorowanej przez MNiSW / The home page of the 

wi-fi network sponsored by the Ministry of Science and Higher Education
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As the organizers explain, 
international educators have 
a vision and dreams of higher 
education that transcends 
national borders, nurtures 
global citizens and moves us 
closer to freedom, equality 
and peace around the world. 
The conference was packed 
with 170 sessions, network-
ing events and knowledge-
sharing opportunities. The 
5200 guests and 200 exhibi-
tors came from 80 different 
countries.

Edyta Lachowicz-Santos, Head 
of the Marketing Communi-
cations Office, took on the 
role as Chair of Employability 
Steering Group at the confer-
ence. She also represented 
our university during two ses-
sions: ‘Employability presents: 
Imagine… having a successful 
employability strategy’ and 
‘Peer discussion: Is your insti-
tution producing employable 
graduates?’. Moreover, the 
representatives of the Interna-
tional Cooperation Office met 

the delegates of our partner 
universities and promoted our 
university at a Polish exhibi-
tion stand ‘Ready, Study, GO! 
Poland’.

We hope that our presence 
at this prestigious conference 
will continue to strengthen 
the image of the University 
of Economics in Katowice on 
the international stage. We 
do believe that the contacts 
we made during the sessions 
and meetings will enhance 

the development of new inter-
national projects, while at the 
same time strengthening the 
internationalization of our 
university.

The next EAIE conference will 
be held in a year in Seville, 
Spain.

The University of 
Economics at the EAIE 
conference in Liverpool

The representatives of our university took part in the 28th 
Annual EAIE (European Association for International 

Education) Conference. It was held in Liverpool, UK, from 13-16 
September 2016. This year’s conference theme was ‘Imagine…’

 Obecny oraz ustępujący prezydent EAIE pod-

czas sesji inauguracyjnej / Present and outgoing 

EAIE president during the inaugural session

 Rozpoczęcie konferencji EAIE / The opening 

of the EAIE conference

 Polskie stoisko podczas targów w ramach 

EAIE / The Polish exhibition stand at EAIE fair

 Centrum konferencyjne w Liverpoolu / The 

conference center in Liverpool

fot. arch. autorki / photo author’s archive
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EMPLOYABILITY jest wiodącą 
europejską grupą specjalistów 
zajmujących się w szkolnictwie 
wyższym zatrudnialnością, 
relacjami z absolwentami oraz 
pracodawcami w kontekście 
międzynarodowym. EAIE to 
jedna z największych tego 
typu organizacji, zrzeszająca 

ponad 2500 instytucji z 80 
krajów z całego świata, głów-
nie uczelnie wyższe. EAIE 
stymuluje i wspiera umiędzy-
narodowienie szkolnictwa 
wyższego w Europie. Skupia 
profesjonalistów z zakresu 
międzynarodowego szkolnic-
twa wyższego z całego świata.

Warto w tym miejscu wspo-
mnieć, że Edyta Lachowicz-
-Santos jest laureatką 
prestiżowej nagrody EAIE 
Rising Star 2015. Od wielu lat 
reprezentuje uczelnię i kraj na 
licznych międzynarodowych 
targach, seminariach i kon-
ferencjach, prowadząc sesje 

oraz publikując opracowania, 
m.in. o tematyce umiędzy-
narodowienia. Od 2012 roku 
współpracowała z EAIE jako 
konsultant. Obecnie, wraz 
z innymi grupami eksperc-
kimi, będzie tworzyć trzon 
stowarzyszenia.

Sławomir Smyczek

Nasz pracownik 
przewodniczącym 
grupy eksperckiej EAIE

We wrześniu 2016 roku w Liverpoolu, podczas 28. 
międzynarodowej konferencji EAIE (Europejskiego 
Stowarzyszenia Edukacji Międzynarodowej) 
dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej Edyta 
Lachowicz-Santos objęła funkcję przewodniczącej 
grupy eksperckiej ds. zatrudnialności i kształtowa-
nia kariery absolwentów oraz współpracy z praco-
dawcami (EMPLOYABILITY). Tym samym została 
jedynym przedstawicielem Polski we władzach 
grup eksperckich i ścisłym zarządzie EAIE. 

EMPLOYABILITY is Europe’s 
leading group of higher 
education specialists in inter-
national employability and 
graduate and employer rela-
tions. EAIE is one of the larg-
est organisations of this type, 
bringing together over 2500 
institutions from 80 countries 
around the world, mainly 
higher education institutions. 
EAIE stimulates and supports 
higher education internaliza-
tion in Europe. It is comprised 
of professionals in the field of 
international higher education 
from all over the world.

Edyta Lachowicz-Latos is the 
winner of the prestigious EAIE 
Rising Star 2015 Award. For 
many years she has been rep-
resenting our university and 
country at numerous inter-
national fairs, seminars and 
conferences, giving presenta-
tions and publishing articles 
on internationalization. Since 
2012 she has cooperated 
with EAIE as a consultant. 
At present, together with 
other expert groups, she is 
going to form the core of the 
Association.

Our employee – chair of 
the EAIE expert group

Edyta Lachowicz-Santos, Head of the Marketing 
Communications Office, was appointed Chair 
of the Expert Group for employability, gra-
duate career development and employer rela-
tions (EMPLOYABILITY) at the 28th European 
Association for International Education Conference, 
which was held in September 2016 in Liverpool. She 
thereby became the only Polish representative in 
expert groups’ authorities and the EAIE board.

Edyta Lachowicz-Santos, fot. / photo UE Katowice
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 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) 
ustanowiony w ramach funduszy norweskich oraz 
funduszy EOG ma na celu zwiększenie spójności 
społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego poprzez działania 
w obszarze edukacji pomiędzy Polską a państwami- 
-darczyńcami: Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.

 The Scholarship and Training Fund (FSS) 
set up as part of the Norwegian and EEA funds, aims to 
increase social and economic coherence within the European 
Economic Area (EEA) through activities in the field of 
education between Poland and the Donor Countries: Norway, 
Iceland and Liechtenstein.

Edyta Lachowicz-Santos

Z wizytą 
w Liechtensteinie

A visit to 
Liechtenstein

W dniach 17-20 października 2016 roku 
przedstawiciele naszej uczelni uczest-
niczyli w spotkaniach na Uniwersytecie 
w Liechtensteinie (UniLi) w ramach 
tzw. wizyty studyjnej. Wizyta w całości 
finansowana była ze środków Funduszu 
Stypendialnego i Szkoleniowego w dro-
dze konkursu wniosków.

The purpose of the visit was to 
maintain and extend the exist-
ing inter-institutional contacts, 
and to evaluate and summarize 
the InterUni project coordinated 
by our University in the years 
2014-2016: “Support for inter-
nationalization. Strengthening 
the relationship between the 
University, candidates, students, 
alumni and employees with the 
support of new media”. The visit 

also provided an opportunity 
to initiate the preparations for 
launching another joint proj-
ect. Besides representatives of 
the University of Economics in 
Katowice and the UniLi, partners 
from the Norwegian University of 
Science and Technology in Trond-
heim and the University of Iceland 
participated in the event through 
teleconference.

On 17-20 October, representatives of our University 
participated in meetings held as part of the study visit 
at the University of Liechtenstein (UniLi). The visit was 
financed entirely by the Scholarship and Training Fund 
through the competition of proposals.

Spotkanie miało na celu 
podtrzymanie i rozwi-
nięcie dotychczasowych 
kontaktów międzyin-
stytucjonalnych, ewa-
luację i podsumowanie 
zrealizowanego projektu 
InterUni: „Wsparcie 
internacjonalizacji. 
Wzmacnianie relacji 
między Uczelnią, kan-
dydatami, studentami, 
absolwentami i pracow-
nikami przy wykorzysta-
niu nowych mediów”, 
koordynowanego przez 
naszą uczelnię w latach 
2014-2016. Podczas 

wizyty rozpoczęto 
ponadto przygotowania 
do kolejnego wspólnego 
projektu. Poza przedsta-
wicielami Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Kato-
wicach i UniLi, w ramach 
telekonferencji w spo-
tkaniu uczestniczyli 
partnerzy z Norweskiego 
Uniwersytetu Nauki 
i Technologii w Trond-
heim oraz Uniwersytetu 
Islandzkiego.



64 FORUM_nr  44 / 2017

Our University at the 
celebration of Spodek’s 

45th birthday anniversary

Marek Kiczka

22 października 2016 roku Spodek, jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych obiektów w Polsce, symbol Katowic, 

ikona architektury, obchodził swoje 45. urodziny.  
Nasz uniwersytet był partnerem tego wydarzenia.

On 22 October 2016 Spodek – one of the most famous 
landmarks in Poland, a symbol of Katowice and an 
icon of architecture – celebrated its 45th birthday.  

Our University was a partner institution at this event.

Uczestnicy koncertu w Spodku z okazji 45. urodzin hali / 45th birthday concert audience, fot. / photo PTWP
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Uczestnicy koncertu w Spodku z okazji 45. urodzin hali / 45th birthday concert audience, fot. / photo PTWP
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Z okazji urodzin tej legen-
darnej hali odbył się niepo-
wtarzalny koncert oraz dzień 
otwarty, podczas którego 
można było m.in. zwiedzić 
Spodek w towarzystwie zna-
nych osób, w tym naszego 
prorektora ds. edukacji i inter-
nacjonalizacji prof. Sławomira 
Smyczka, a także wziąć udział 
w debacie „Spodek – wczo-
raj, dziś i jutro” z udziałem 
naszego eksperta dr. Artura 
Grabowskiego. Obchody 
45-lecia zwieńczył bankiet, 
podczas którego przepro-
wadzono charytatywną 
aukcję „Krzesła dla Iskierki” 
na rzecz fundacji niosącej 
pomoc dzieciom z chorobami 
nowotworowymi.

Koncert polskich  
gwiazd dla Spodka  
na 45. urodziny hali
Jeden z najpopularniejszych 
polskich zespołów rocko-
wych – Lady Pank, grupa 
Myslovitz, raper Miuosh 
i zespół Kaliber 44, wokalista 
i lider TSA Marek Piekarczyk 
oraz zespół Cree – to oni 
wystąpili na jednej scenie 
podczas urodzin Spodka. 
Artyści zabrali uczestników 
koncertu w sentymentalną 
podróż. Zabrzmiały utwory, 
które śpiewał cały Spodek, 
zespołów takich jak Metal-
lica, Depeche Mode, Deep 
Purple czy wokalistów: Erica 
Claptona, Leonarda Cohena 
czy Joe Cockera. Takiego 
koncertu jeszcze w Spodku 
nie było! Poza muzycznymi 
emocjami wspominano 

największe wydarzenia 
sportowe i rozrywkowe, 
które zapisały się na 
kartach historii tej wyjąt-
kowej hali. Wieczór popro-
wadzili Piotr Baron i Piotr 
Stelmach. W koncercie 
wzięło udział blisko 7000 
osób. 

Dla naszych studentów 
przygotowaliśmy specjalną 
akcję, podczas której 
można było zdobyć 10 wej-
ściówek na koncert. Akcja 
polegała na odnalezieniu 
biletów, które organizatorzy 
imprezy zostawili na naszej 
uczelni. Podpowiedzią były 
zdjęcia fragmentów miejsc, 
gdzie ulokowano wejściówki. 
Po znalezieniu wystarczyło 
już tylko opublikować pamiąt-
kowe zdjęcie na Facebooku 
i Instagramie, opatrzone 
hashtagami: #urodziny-
spodka #UEKatowice.

Dzień otwarty i debata 
na temat przyszłości 
Spodka
W tym wyjątkowym dniu po 
Spodku oprowadzały znane 
osoby, w tym prorektor ds. 
edukacji i internacjonaliza-
cji prof. Sławomir Smyczek 
oraz Grzegorz Stasiak, aktor 
i kabareciarz znany z pro-
gramu telewizyjnego „Nauka 
jazdy”, Ireneusz Dudek, 
muzyk i organizator Rawa 
Blues Festival oraz Kamil 
Durczok, dziennikarz, twórca 
portalu Silesion.pl. Odbyła 
się także debata o przy-
szłości Spodka z udziałem 

urbanistów, socjologów, 
architektów i ekonomistów. 
Starali się oni odpowiedzieć 
na pytanie: „Co dalej ze 
Spodkiem?”. Naszą uczelnię 
reprezentował dr Artur Gra-
bowski z Katedry Ekonomii, 
ekspert w zakresie ekonomii 
sportu. Pozostałymi uczestni-
kami byli m.in. wspomniany 
wyżej Ireneusz Dudek, Piotr 
Uszok – prezydent Miasta 
Katowice w latach 1998-2014, 
czy Artur Rojek – muzyk 
i frontman Myslovitz w latach 
1992-2012. Debatę poprowa-
dził Kamil Durczok. Jej uczest-
nicy podkreślali, że mimo 
niemal pół wieku istnienia 
i zmian na rynku imprez 
muzycznych czy sportowych 
Spodek wciąż ma bardzo duży 
potencjał, aby być nie tylko 
ikoną Katowic, ale też jednym 
z generatorów aktywności 
społecznej i gospodarczej 
miasta.

Program dnia otwartego 
obejmował także: ślizgawki 
na lodowisku, animacje dla 
dzieci, zabawy i gry interak-
tywne, spotkania i treningi 
z udziałem znanych spor-
towców, malowanie laurek 
i wyświetlanie prac na ekranie 

przed obiektem oraz spotka-
nia ze znanymi sportowcami: 
Mariuszem Czerkawskim, 
Piotrem Gruszką, Andrzejem 
Supronem i innymi.

Uczestnicy wydarzeń mogli 
również zapoznać się z ofertą 
dydaktyczną naszej uczelni na 
specjalnym stoisku.

„Krzesła dla Iskierki”
Tego wieczoru podczas 
zamkniętego bankietu odbyła 
się także charytatywna 
licytacja „Krzesła dla Iskierki”. 
Na aukcję swoje krzesła prze-
kazały znane osoby, m.in. 
aktorka Krystyna Janda, pre-
zydent Katowic Marcin Krupa, 
marszałek województwa ślą-
skiego Wojciech Saługa, znana 
lekarka prof. Violetta Skrzy-
pulec, zwycięzca rajdu Dakar 
Rafał Sonik oraz polski trębacz 
jazzowy i kompozytor Tomasz 
Stańko. Aukcję poprowadzili: 
Mirosław Neinert, dyrektor 
Teatru Korez, i Dariusz Kortko, 
redaktor naczelny „Gazety 
Wyborczej Katowice”. W aukcji 
wylicytowano krzesła za sumę 
106 tys. zł. Dochód w cało-
ści przeznaczony został na 
potrzeby podopiecznych Fun-
dacji Iskierka.

O Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek
Spodek to obiekt z bogatą historią wydarzeń rozrywkowych, 
sportowych i wystawienniczych. Oddany do użytku w 1971 
roku, wpisał się na stałe w krajobraz Katowic i stał się jedną 
z najbardziej rozpoznawalnych ikon architektury w Polsce. Od 
45 lat gości wielkie wydarzenia, koncerty, imprezy sportowe 
i wystawiennicze. Trybuny Hali Widowiskowo-Sportowej 
Spodek mieszczą 11 000 osób, kompleks zawiera m.in. lodo-
wisko, basen, salę gimnastyczną oraz hotel. Spodek, wraz 
z sąsiadującym Międzynarodowym Centrum Kongresowym, 
stanowi jedną z największych aren spotkań kongresowo-
-wystawienniczych i widowiskowo-sportowych w kraju.
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The birthday anniversary of this 
renowned arena was celebrated 
with a unique concert and the 
Open Day, when the general public 
had an opportunity to visit Spodek 
together with some well-known 
people, including Prof. Sławomir 
Smyczek, our Vice-Rector for 
Education and Internationaliza-
tion, and attend a debate entitled 
‘Spodek – yesterday, today and 
tomorrow’, with the participation 
of dr Artur Grabowski, an expert 
from our University. The celebra-

tion ended with a grand 
reception during which 
a charity auction – “Chairs 
for Iskierka” – was held 
to support a foundation, 
which helps children suffer-
ing from cancer diseases.

The 45th birthday 
anniversary concert 
of Polish stars for 
Spodek 

Some of the most popular Polish 
rock bands – Lady Pank, Myslo-
vitz, Kaliber 44, Cree, as well as 
Miuosh, a rapper, and Marek Piek-
arczyk, a lead singer and frontman 
of TSA – appeared on stage at the 
Spodek birthday concert. The art-
ists took the audience on a senti-
mental journey. We could listen to 
the compositions of such bands 
as Metallica, Depeche Mode and 
Deep Purple or of such singers as 
Eric Clapton, Leonard Cohen or 
Joe Cocker, which once used to be 
sung by the entire arena. It was 
the first time Spodek saw a con-
cert like that! In addition to the 
musical emotions, also the biggest 
sports and entertainment events, 
which had been held in this spe-
cial arena, were brought back to 
mind. The hosts of the evening 
were Piotr Baron and Piotr Stel-
mach. Almost 7,000 people came 
to the concert. 

We had also prepared a special 
auction for our students, during 
which they could win 10 tickets to 
the concert. What they needed to 
do was find the tickets scattered 
around our University. The clues 
supposed to help them do that 
were some photos of the places 
where the tickets were hidden. 
Once the tickets were found they 

only needed to post a photo on 
Facebook or Instagram, with the 
hashtags of #urodzinyspodka and 
#UEKatowice.

The Open Day and the debate 
on the future of Spodek
On this special day some well-
known people, including Prof. 
Sławomir Smyczek, our Vice-Rec-
tor for Education and Internation-
alization, and Grzegorz Stasiak, 
an actor and comedian from a TV 
program entitled “Nauka jazdy”, 
Ireneusz Dudek, a musician and 
organiser of Rawa Blues Festival 
and Kamil Durczok, a journalist 
and creator of Silesion.pl. There 
was also the debate about the 
future of Spodek, attended by 
urban planners, sociologists, 
architects and economists. They 
tried to find some answers to the 
question: ‘What is the future of 
Spodek?’ Our University was rep-
resented by dr Artur Grabowski, 
from the Faculty of Economics, an 
expert in sports economics. Other 
participants included Ireneusz 
Dudek, the musician mentioned 
above, Piotr Uszok, the mayor of 
Katowice in the years of 1998-
2014 and Artur Rojek, a musician 
and lead singer of Myslovitz in 
the years of 1992-2012. The host 
of the debate was Kamil Durc-
zok. The attendees emphasised 
the fact that Spodek, despite its 
almost half a century of existence 
and the changes on the market 
of sports and musical events, still 
had a lot of potential to remain 
the icon of Katowice but also 
a driver behind the social and 
economic activity in the city.

The Open Day program com-
prised: skating on the ice rink, 
entertainment for children, inter-
active games, meetings and train-
ing with famous sportspeople, 
painting of greeting cards and 
displaying them on a screen in 
front of the building and meetings 
with sports stars such as Mariusz 
Czerkawski, Piotr Gruszka, 
Andrzej Supron and others.

The University had a chance to 
present our educational offer to 
the participants at a special exhi-
bition stand.

“Chairs for Iskierka”
At the grand reception held 
that evening the charity auction 
was organized under the title of 
‘Chairs for Iskierka’. The chairs 
for the auction had been donated 
by famous personalities such as 
Krystyna Janda, an actress, Mar-
cin Krupa, the mayor of Katowice, 
Wojciech Saługa, the Marshall of 
Silesian Voivodship, Prof. Violetta 
Skrzypulec, a highly reputable 
doctor, Rafał Sonik, a Dakar rally 
winner, and Tomasz Stańko, 
a Polish jazzman and composer. 
The auction was conducted 
by Mirosław Neinert, director 
of Korez Theater, and Dariusz 
Kortko, editor-in-chief of the 
Gazeta Wyborcza Katowice daily. 
The total amount of PLN 106,000 
was raised by selling the chairs at 
the auction. The entire sum was 
allocated for the needs of the chil-
dren who were the beneficiaries 
of Iskierka Foundation.

 Urodzinowy koncert Spodka 

/ Spodek birthday concert, fot. / 

photo PTWP

 Debata „Spodek – wczoraj, 

dziś i jutro” / ‘Spodek – yesterday, 

today and tomorrow’ debate, fot. / 

photo PTWP

 Prof. Sławomir Smyczek opro-

wadza uczestników dnia otwar-

tego w Spodku / Prof. Sławomir 

Smyczek showing around the 

attendees of Spodek Open Day, 

fot. / photo PTWP

 Dr Artur Grabowski podczas 

debaty „Spodek – wczoraj, dziś i ju-

tro” / Dr Artur Grabowski at a de-

bate ‘Spodek – yesterday, today 

and tomorrow’, fot. / photo PTWP

 E. Lachowicz-Santos wśród 

uczestników aukcji Krzesła dla 

Iskierki / E. Lachowicz-Santos 

among the participants of the 

Chairs for Iskierka auction,  

fot. / photo PTWP

About Spodek sports and entertainment arena
Spodek is a facility with an impressive track record of 
entertainment, sports and exhibition events. It started its 
operation in 1971 and since then has managed to become 
a landmark of Katowice and one of the most recognizable 
icons of architecture in Poland. For 45 years it has hosted 
some great events and concerts, as well as sports competi-
tions and exhibitions. The Spodek multifunctional complex 
arena can hold 11,000 people, who can enjoy e.g. an ice 
rink, a swimming pool, a gym or stay at a hotel. Spodek, 
together with the neighboring International Congress Cen-
ter, make one of the largest venues for such gatherings as 
congresses, exhibitions, entertainment events and sports.
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Na początku września 2016 
roku podczas Olimpiady Sza-
chowej w Baku Polki (w składzie 
z naszą absolwentką i akade-
micką mistrzynią Polski w bar-
wach AZS UE Katowice Kariną 
Szczepkowską) zdobyły srebrny 
medal wśród 140 państw 
świata. Karina była najlepszą 
zawodniczką polskiej drużyny 
i otrzymała drugi srebrny medal 
również za wynik indywidualny. 
Był to najlepszy start kobiet 
w historii polskich szachów. Za 
osiągnięty wynik zawodniczki 
zostały odznaczone Złotym 
Krzyżem Zasługi przez Prezy-
denta RP wraz z medalistami 
olimpijskimi z Rio. 

Podczas XXXI Letnich Igrzysk 
Olimpijskich w Rio de Janeiro 
nasza absolwentka Marta Puda 
reprezentowała Polskę w szabli 

kobiet drużynowo. Za ten sukces 
podczas jubileuszowej inauguracji 
roku akademickiego 2016/2017 
rektor Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach wręczył 
absolwentce Wydziału Zarzą-
dzania list gratulacyjny. Swoimi 
wrażeniami z udziału w igrzy-
skach szablistka podzieliła się 
w poprzednim numerze „Forum”.

10 października 2016 roku nasz 
były student Dariusz Świercz 
wygrał prestiżowy turniej sza-
chowy 3rd Millionaire Chess 
Open 2016. Absolwent Wydziału 
Ekonomii za zwycięstwo otrzy-
mał czek na 30 000 USD. 

W tym samym tygodniu, 
14 i 15 października, w Tauron 
Arenie Karków rywalizowali 
karatecy z pięciu kontynentów 
podczas czterech turniejów 

In September 2016, during 
the Chess Olympiad in Baku, 
the Polish women’s team, 
with Karina Szczepkowska, 
our graduate and the National 
Academic Chess Champion, 
when she played with the UE 
Katowice AZS team, won the 
silver medal in the competition 
that enjoyed the participation 
of 140 countries. Karina was 
the best player in the Polish 
team and she also won indi-
vidual silver. This was the best 
start of the women’s team in 
the history of Polish chess. 
Together with the Olympic 
medalists from Rio, they were 
decorated with the Gold Cross 
of Merit by the President of 
the Republic of Poland.

At the 31st Summer Olympic 
Games in Rio de Janeiro, our 

graduate Marta Puda repre-
sented Poland in women’s 
team sabre. During the Anni-
versary Inauguration of the 
2016/2017 academic year, 
the Rector of the University 
of Economics in Katowice 
presented the graduate of the 
Faculty of Management with 
the official letter congratulat-
ing her on this outstanding 
achievement. The athlete 
talked to us about her Olym-
pic experiences in the previ-
ous edition of the Forum. 

On 10 October 2016, our for-
mer student Dariusz Świercz 
won the prestigious chess 
tournament – the 3rd Million-
aire Chess Open 2016. The 
graduate of the Faculty of 
Economics was awarded with 
a cheque for USD 30,000. 

Agnieszka Jałowiczor, Agnieszka Put

Osiągnięcia sportowe 
naszych studentów 
i absolwentów

Choć nasza uczelnia kształci przede wszystkim 
przyszłych menedżerów, ekonomistów i finan-
sistów, umożliwia także studentom rozwijanie 
różnego rodzaju pasji w wielu obszarach. Do-
datkowe aktywności, takie jak: zaangażowanie 
w działalność kół naukowych czy organizacji 
studenckich, w tym sportowych, pozwalają na 
zdobywanie umiejętności, które są atutami 
naszych żaków. Studenci i absolwenci naszej 
uczelni mogą poszczycić się licznymi sukcesami 
sportowymi w wielu różnych dziedzinach.

Sports accomplishments 
of our students and 
graduates

Although our university educates future ma-
nagers, economists, and finance specialists, it 
also encourages and enables students to pursue 
their other passions. Extra-curricular activities, 
such as membership in student research groups 
and involvement in student and sports organi-
zations, let them develop skills and competen-
ces that add to their employability. The students 
and graduates of our university can proudly 
claim credit for sports accomplishments in 
a variety of disciplines.
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rozgrywanych w ramach Światowego Festiwalu 
Renesans Karate-Do. Student Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach, Michał Sowa, wywal-
czył mistrzostwo świata w XVIII Mistrzostwach 
Świata w Karate Tradycyjnym oraz drużynowo 
brązowy medal w XXIII Mistrzostwach Europy 
Karate Fudokan. 

Liczne nagrody zdobywają również nasi tancerze. 
Pary reprezentujące Zespół Pieśni i Tańca „Sile-
sianie” podczas I Turnieju Tańców Polskich „O Złoty 
Kłos Lisiecki” w Liszkach, rywalizując w V kate-
gorii, zajęły komplet miejsc na podium. Ponadto 
para Łukasz Kopyto i Paulina Radzik podczas 
ostatniego Turnieju Tańców Polskich we Wron-
kach zajęła II miejsce w swojej kategorii wiekowej 
i cały czas utrzymuje pierwszą pozycję w ogólno-
polskim rankingu. 

Nasi „Silesianie” zajęli zaszczytne miejsca rów-
nież na dwóch prestiżowych ogólnopolskich 
wydarzeniach: Konkursie Tańca Śląskiego „Trojak” 
i Turnieju Tańców Polskich „Śląski Diament”, które 
rozgrywane były 19 i 20 listopada w sali gimna-
stycznej katowickiego Spodka.

Po raz pierwszy w historii Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach wygrał również Akademickie 
Mistrzostwa Polski w grupie uczelni społeczno-
-przyrodniczych i tym samym wyprzedził wszyst-
kie uczelnie ekonomiczne w Polsce! Nagrody pod-
czas Gali Sportu Akademickiego w Pałacu Kultury 
i Nauki w Warszawie 20 października 2016 roku 
odebrał rektor prof. Robert Tomanek w asyście 
przedstawicieli Studium Wychowania Fizycznego 
i Sportu oraz naszego AZS-u. 

Przedstawiciele uczelni zebrali również liczne 
nagrody na VII Śląskiej Gali Sportu Akademickiego. 
Złota Odznaka AZS powędrowała do Łukasza Tur-
leja. Klub Uczelniany odebrał również puchar najlep-
szego organizatora Akademickich Mistrzostw Śląska 
– wyróżnienie przyznawane tylko jednej uczelni na 
terenie całego województwa. Otrzymał także puchar 
za IV miejsce w klasyfikacji generalnej AMŚ. Podczas 
gali wręczone zostały również Złote Gryfy. Nagrodę 
za największy sukces otrzymała Marta Puda za 
zajęcie 6. miejsca drużynowo w Igrzyskach Olimpij-
skich w Rio de Janeiro w szabli kobiet.

 Szachistki odznaczone przez Prezy-

denta RP / Chess players decorated by 

the President of the Republic of Poland, 

fot. / photo KU AZS UE Katowice

 D. Świercz – laureat 3rd Millionaire 

Chess Open 2016 / D. Świercz – winner 

of the 3rd Millionaire Chess Open 2016, 

fot. / photo D. Llada

 M. Sowa zwycięzcą w XVIII Mistrzo-

stwach Świata w Karate Tradycyjnym 

/ M. Sowa – winner of the 18th World 

Traditional Karate Championships, 

fot. / photo B. Siedlik

 „Silesianie” na I Turnieju Tań-

ców Polskich „O Złoty Kłos Lisiecki” 

/ Silesianie at the 1st Polish Dance 

Tournament, “O Złoty Kłos Lisiecki”, 

fot. / photo G. Czapla

 Na Konkursie Tańca Śląskiego „Tro-

jak” i Turnieju Tańców Polskich „Śląski 

Diament” / The “Trojak” Silesian Dance 

Competition and the “Śląski Diament” 

Polish Dance Tournament, fot. / photo 

W. Korpusik

 Uniwersytet zwycięzcą Akademic-

kich Mistrzostw Polski wśród uczelni 

społeczno-przyrodniczych / UE Kato-

wice winning the National Academic 

Championships in the category of 

universities of social and life sciences, 

fot. / photo KU AZS UE Katowice

 Ł. Turlej, fot. KU AZS UE Katowice / 

photo UE Katowice AZS Club

 M. Puda, fot. KU AZS UE Katowice / 

photo UE Katowice AZS Club

In the same week, on 14-15 October, karate prac-
titioners from 5 continents competed in four tour-
naments held during the Festival World Karate-Do 
Renaissance, which took place in Tauron Arena 
Kraków. The UE Katowice student, Michał Sowa, 
won gold in the 18th World Traditional Karate 
Championships and team bronze in the 23rd Euro-
pean Fudokan Karate-Do Championship. 

Our dancers, too, win prizes. Dance pairs, represent-
ing the “Silesianie” Song and Dance Ensemble during 
the Polish Dance Competition, “O Złoty Kłos Lisiecki”, 
competed in category V and won all the three steps 
of the podium. Łukasz Kopyto and Paulina Radzik, 
competing in the last Polish Dance Tournament in 
Wronki, won second place in their age group and 
they still come first in the nationwide ranking.

“Silesianie” also ranked high during the two pres-
tigious nationwide events: the “Trojak” Silesian 
Dance Competition and the “Śląski Diament” 
Polish Dance Tournament, which were held in the 
Spodek sports hall on 19-20 November.

First time ever, the University of Economics in 
Katowice won the National Academic Champion-
ships in the category of universities of social and 
life sciences and beat all the other economics 
universities in Poland! On 20 October 2016, Rector 
Prof. Robert Tomanek, accompanied by the mem-
bers of the Physical Education and Sports Center 
and UE Katowice AZS, collected the awards during 
the Academic Sports Gala, held in the Palace of 
Science and Culture in Warszawa.

The university representatives also received 
numerous prizes at the 7th Silesian Academic 
Sports Gala. The AZS Gold Badge went to 
Łukasz Turlej. The UE Katowice AZS Club col-
lected the Cup for the Best Organizer of the Sile-
sian Academic Championships – the distinction 
awarded to only one school in the region. The 
Club also collected the cup for ranking fourth 
in the general classification of the Silesian Aca-
demic Championships. During the Gala, the Gold 
Griffons were also awarded. The prize for the 
most outstanding achievement went to Marta 
Puda for the 6th place in women’s team sabre in 
the Olympic Tournament in Rio de Janeiro. 
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Nie od dziś wiadomo, że nasi 
studenci są wszechstron-
nie utalentowani. Idealnym 
przykładem może być Michał 
Sowa – student II roku Ana-
lityki gospodarczej, który 
po wyjściu z uczelni zakłada 
czarny pas i staje się kara-
teką. I to nie byle jakim, bo 
w XVIII Mistrzostwach Świata 
w Karate Tradycyjnym wywal-
czył złoty medal!

Dlaczego właśnie karate?

Zawsze było obecne w moim 
życiu z powodu taty, który 
jest trenerem. Kiedy widzia-
łem, że wracając z zawodów 
opowiada o sporcie z takimi 
emocjami, to chciałem robić 
to samo. Od kiedy pamiętam 
marzyłem, by zabrał mnie na 
swój trening, i w końcu to się 
spełniło.

Była to więc pasja od 
dziecka?

Zgadza się. Kiedy miałem pięć 
lat, a dokładnie pięć lat, pięć 
miesięcy i pięć dni (a przy-
najmniej tata tak twierdzi), 
zabrał mnie i moją starszą 

siostrę na pierwszy trening 
i… tak właściwie już zostało, 
od tego czasu cały czas tre-
nujemy. Piętnaście lat bez 
przerw.

Jak wygląda przygotowanie 
do mistrzostw? Domyślam 
się, że wymaga ogromnego 
nakładu pracy, ale nie potra-
fię oszacować, ile może zabie-
rać czasu?

Tak naprawdę trenuję prak-
tycznie codziennie. W chwili 
obecnej jestem na sali nawet 
po pięć godzin dziennie. 
Kiedy jest spokojniejszy 
sezon, można sobie pozwolić 
na więcej luzu. Oczywiście 
trzeba ćwiczyć, ale z mniejszą 
intensywnością. Natomiast 
dwa-trzy, czasami cztery 
miesiące przed samym zawo-
dami trzeba wkładać w to 
maksymalną ilość pracy. 

Z Michałem Sową – naszym studentem i zdo-
bywcą złotego medalu w XVIII Mistrzostwach 
Świata w Karate Tradycyjnym rozmawia 
Agnieszka Jałowiczor.

Karateka z Wall Street
Karateka of Wall StreetM

ich
ał S

owa, fot. / photo P. Koprowski

W roku 2016 miałem bardzo 
długi sezon. Od marca do 
października odbywało się 
kilka dużych turniejów, więc 
cały czas byłem w tym ćwi-
czeniowym ciągu. Dopiero 
po mistrzostwach świata 
mogłem odetchnąć i trochę 
zwolnić.

To nie były Twoje pierwsze 
zawody. Wiem, że w 2014 
roku w Genewie udało 
Ci się uzyskać brązowy 
medal. Ile w sumie było 
mistrzostw świata, w których 
uczestniczyłeś?

Trzy. W Krakowie mistrzo-
stwa były wyjątkowe. Można 
było oglądać zawody w kilku 
różnych stylach karate, czego 
zwieńczeniem był pojedy-
nek mistrzów każdego stylu 
i wyłonienie najlepszych 
z najlepszych. Mistrzostwa 
w Genewie nie miały „tego 
czegoś ekstra”, co miały 
mistrzostwa w Krakowie. Poza 
tym byłem gorzej przygoto-
wany, zwłaszcza mentalnie, 
w pewnym sensie się „spali-
łem” podczas finałów. Teraz 
postrzegam to raczej jako coś 
w rodzaju próby. Do Krakowa 

pojechałem z zupełnie innym 
nastawieniem. Udało mi się 
trafić z formą na „ten dzień”.

Poza byciem karateką jesteś 
studentem naszej Alma Mater. 
Jednak karate i przedmioty 
ilościowe wydają się nie mieć 
zbyt wielu wspólnych cech. 
Skąd więc decyzja o podjęciu 
nauki na Uniwersytecie Eko-
nomicznym i wybór Analityki 
gospodarczej?

Chciałem mieć plan B. Nie 
chciałem podjąć nauki na 
uczelni sportowej, a pójść 
w inną stronę, by w razie 
konieczności mieć rozwiązanie 
alternatywne.

W liceum klasa matema-
tyczno-fizyczna, studia na kie-
runku Analityka gospodarcza. 
Chyba jednak wybór dziedziny 
nie był przypadkowy?

To dosyć skomplikowane pyta-
nie, bo choć skończyłem profil 
ścisły, maturę rozszerzoną 
pisałem z historii i wiedzy 
o społeczeństwie. Pamiętam, 
jak będąc w drugiej klasie 
liceum, zastanawiałem się 
nad kierunkiem kształcenia 

Michał Sowa, fot. / photo Karate Klub Pruszków

Michał Sowa, fot. / 

photo B. Siedlik
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An interview with Michał Sowa, our student and 
gold medalist at the XVIII World Traditional 
Karate Championships, conducted by Agnieszka 
Jałowiczor.

Karateka z Wall Street

It is common knowledge that 
our students have versatile 
talents. An ideal example is 
Michał Sowa, a second-year 
student of the Quantitative 
Methods for Economics and 
Business, who, after leaving 
the university campus, puts 
on a black belt and becomes 
a karateka. And not just 
any karateka – he is a gold 
medal winner at the XVIII 
World Traditional Karate 
Championships!

Why have you chosen karate?

It’s always been part of my 
life due to my dad, who is 
a coach. When he got home 
from competitions, he would 
talk about sport in such an 
emotive way that I wanted 
to follow in his footsteps. 
As a child, I always wanted 
my dad to take me to his 
training and my dream finally 
came true.

So karate has been a pas-
sion with you since you were 
a child?

That’s right. When I was 5 
years old, or 5 years 5 months 
and 5 days, to be precise 
– that’s at least what my 
dad says – he took me and 
my elder sister to the first 
training … and I have been 
accompanying him since then. 
We have been training for 15 
years without interruption.

How do you prepare for 
championships? My guess is 
that hard effort is required, 
but it’s hard to say how much 
time it takes. 

To tell the truth, I train practi-
cally every day. Right now, 
I spend 5 hours a day in the 
training hall. During the off-
season you can slack; you 
obviously have to train, but 
not so intensively. However, 
two, three or sometimes even 

four months before competi-
tions, you have to put in maxi-
mum effort. Last year’s season 
was very long. From March to 
October a few major tourna-
ments were held so I was 
training all the time. Only after 
the world championships was 
I able to breathe freely again 
and slow down a bit.

It wasn’t your first competi-
tion, was it? I know that in 
2014, in Geneva, you won 
the bronze medal. How many 
world championships have 
you competed in?

Three. But the ones in Kra-
kow were exceptional. There 
were competitions in various 
karate styles, culminating 
with duels between the 
masters of each style – this 
way the best of the bests 
were selected. Geneva 
championships lacked the 
unique flavor which you 
could experience in Krakow. 
Besides, I was in worse shape 
in Geneva than in Krakow. 
I wasn’t well prepared 
mentally – in a way, I was 
overpowered by emotions in 
the finals. Now, I look at it as 
a kind of test. I went to Kra-
kow with a completely differ-
ent attitude. I managed to hit 
peak form on “that day”.

You’re not only a karateka, 
but also a student of our 
Alma Mater. However, karate 
and quantitative subjects 
seem to have very little in 
common. Why, then, did 
you decide to continue your 
education at the University 
of Economics and chose the 
Quantitative Methods for 
Economics and Business as 
your major?

I wanted to have a plan B. 
I didn’t want to study at the 
university of physical educa-
tion; instead, I was looking 
for a different path just in 
case I had to find an alterna-
tive to sport.

At high school you completed 
extended programs in math-
ematics and physics; now, 
you’re pursuing a degree in 
Quantitative Methods for 
Economics and Business. 
I don’t think you chose the 
field randomly, did you?

It’s a difficult question. Even 
though I followed a science 
program at school, I took 
extended school-leaving 
examinations in history 
and civic education. In the 
second grade, when I was 
considering various educa-
tional options, I came across 
some information about this 
major and I thought “Hm, … 
not a bad idea!”. Then I saw 
“The Wolf of Wall Street” and 
found out it’s a dream job, 
so I came here and decided 
“that’s what I want to do”.

So, it wasn’t a hasty and 
impulse decision?

No, I’d say it was a well-bal-
anced and thought-out deci-
sion. In fact, I was inspired by 
my parent also in this respect 
– my mum is a lecturer at the 
University of Economics. I can 
say that both of my parents 
have had a strong influence 
on my life.

Championships, trainings, 
trips – how do you combine 
the full-time studies and 
a tight schedule?

Luckily, so far, I’ve always 
managed to pass the exams 
the first time. When I have 
some spare time, I try to 
learn and be prepared when-
ever possible. Frankly, I don’t 
always succeed; I sometimes 
stumble, but I always try 
to take a calm approach. 
I believe that thanks to the 
sport that I do, I have become 
fairly stress resistant. The 
prospect of having my teeth 
knocked out is much more 
stressful than that of a failed 
test (laughs).

Michał Sowa, 

fot. / photo 

Karate Klub 

Pruszków
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i zobaczyłem materiał dotyczący tego 
kierunku i pomyślałem: Hmm… W sumie 
fajny pomysł. Później jeszcze zobaczyłem 
film „Wilk z Wall Street” i stwierdziłem: 
praca marzeń, przyszedłem tutaj i posta-
nowiłem: „To jest to, co chcę robić”.

Czyli nie była to decyzja podjęta pod wpły-
wem impulsu?

Nie, raczej wyważona i przemyślana. 
Tak naprawdę tutaj też zostałem zain-
spirowany przez rodzica – moja mama 
jest wykładowcą na Uniwersytecie Eko-
nomicznym. Można więc powiedzieć, 
że oboje rodziców ukształtowało moją 
życiową drogę.

Mistrzostwa, treningi, wyjazdy – jak Ci się 
udaje łączyć studia dzienne z tak napiętym 
kalendarzem?

Na szczęście jak na razie wszystko uda-
wało mi się zdać zawsze w pierwszym 
terminie. Jak mam wolny czas, staram się 
pouczyć i zawsze, w miarę możliwości, być 
przygotowanym. Nie oszukujmy się, nie 
zawsze się udaje i zdarzają się potknięcia, 
ale staram się podchodzić do tego spokoj-
nie. Myślę, że dzięki uprawianiu takiego, 
a nie innego sportu jestem dosyć mocno 
uodporniony na stresujące sytuacje. 
Perspektywa utraty zębów jest jednak 
znacznie bardziej stresująca niż niezdanie 
kolokwium (śmiech).

Treningi, zawody, zajęcia i egzaminy – 
mam nadzieję, że zostaje Ci jeszcze choć 
odrobina czasu na inne aktywności. 
Co wtedy robisz?

Głównie spotykam się ze znajomymi. 
Czasami lubię poświęcić wolny czas na 
książkę, kino czy teatr, ale zdecydowanie 
najbardziej cenię sobie czas spędzony 
z przyjaciółmi. To coś, czego czasami mi 
najbardziej brakuje. 

Wracając do sportu: karate to nie tylko 
sport, ale też styl życia. Jak Ty do tego 
podchodzisz?

Na razie postrzegam karate przede 
wszystkim jako sport, ale czasami intuicyj-
nie przenoszę do swojego życia część tej 
filozofii. Dzięki karate mam w sobie dużo 
wytrwałości i jeżeli czegoś się podejmę, to 
nie tylko chcę to doprowadzić do końca, 
ale też zrobić to jak najlepiej. Tak jak 
w karate – chcę zadać jeden, zdecydo-
wany, kończący cios. Każdą rzecz chcę 
zrealizować w stu procentach.
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Trainings, competitions, 
classes and exams – I hope 
there is still some time left for 
other activities. What do you 
do then?

I meet up with friends. I some-
times spend my free time 
reading a book, going to the 
cinema or to the theatre, but 
what I truly appreciate is the 
time spent with my friends. 
That’s what I sometimes miss 
the most.

Let’s get back to sport: karate is 
not only a sport, but also a way 
of life. How do you see it?

For the time being, I treat 
karate mainly as a sport, 
but I sometimes intuitively 
adopt some elements of its 
philosophy in my life. Karate 
has taught me perseverance 
and when I set about some-
thing, I don’t want to simply 
complete it, but I like to do it 
to the best of my ability. As in 
karate – I want to strike one 
final blow. Each task has to be 
accomplished to the max.

And now a question that has 
to be asked: how advanced 
are you in karate, or, in other 
words, what belt do you have?

I remember when I was a kid 
and had a blue belt, I thought 
I was great and knew every-
thing. Now, I can see that I fall 
far short of perfection. You can 
compare the belts to school 

– first, you familiarize yourself 
with a particular field and start 
moving up the ladder; at junior 
high school you think you’re 
the wisest, and then you begin 
to understand how much you 
still have to learn. Now, I am 
2nd dan (second degree black 
belt), which is a bit like a bach-
elor’s degree (laugh). I’m 
not really joking: in order to 
achieve higher ranks, it doesn’t 
suffice to be physically fit – 
you have to be knowledgeable 
and demonstrate it in writing. 
Obtaining higher-ranking belts 
involves writing papers and 
defending them, so I can see 
strong similarity to university.

What is your plan for the 
future? 

I would like to set up my own 
club and teach karate. I’m 
starting my career as a coach – 
I’ve been teaching the young-
est karate students for three 
years now, but the ultimate 
goal is to run my own club. 
And if I don’t start the club, 
I’ll move into a career in the 
quantitative methods for eco-
nomics and business.

And you’ll become the wolf of 
Wall Street.

Exactly (laughs).

Michał Sowa, 

fot. / photo 

P. Koprowski

Pytanie, które musi zostać zadane: 
jaki stopień zaawansowania 
w karate osiągnąłeś do tej pory, 
czyli po prostu: jaki nosisz pas?

Kiedy właściwie byłem jeszcze 
dzieckiem, myślałem, że mając 
niebieski pas wiem już wszystko 
i jestem świetny. Teraz widzę, jak 
wiele jeszcze brakuje mi do dosko-
nałości. Z pasami jest trochę jak 
ze szkołą – na początku zaczynasz 
i poznajesz dziedzinę, pniesz się 
do góry, w okolicach gimnazjum 

myślisz, że jesteś najmądrzejszy, 
a potem zaczynasz dostrzegać, ile 
jeszcze przed tobą. Obecnie mam 
stopień 2 DAN (2 czarny pas). Tro-
chę taki odpowiednik licencjatu 
(śmiech). I to nie do końca żart, 
bo by zdobyć „wyższe” pasy, nie 
wystarczy już tylko sprawność 
fizyczna, ale też wiedza, którą 
trzeba przelewać na papier. By zdo-
bywać kolejne pasy, trzeba pisać 
prace i bronić je, więc w zasadzie 
widzę tu dosyć mocną korelację 
z uczelnią.

Jaki jest Twój plan na przyszłość?

Chciałbym otworzyć własny klub 
i uczyć. W tym momencie tak 
naprawdę dopiero zaczynam swoją 
karierę trenerską, bo od trzech lat 
uczę najmłodszych, ale celem jest 
otwarcie własnego klubu. A jeżeli 
nie klub, to pójdę w kierunku anali-
tyki gospodarczej.

I zostaniesz Wilkiem z Wall Street.

Dokładnie (śmiech).
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To może na rozgrzewkę: skąd wzięło się 
u Ciebie zainteresowanie szachami?

Szachami zainteresowałem się, gdy 
miałem niecałe cztery lata, kiedy mój śp. 
dziadek, Ryszard Jagodziński, nauczył 
mnie grać w tę grę. Zwykła zabawa 
i zainteresowanie szybko przerodziły się 
w pasję, która trwa do dnia dzisiejszego.

Czy zatem to rodzinna tradycja?

W mojej rodzinie nie było tradycji sza-
chowych. Mój dziadek amatorsko grywał 
w szachy, ale mimo że nie zajmował się 
tym zawodowo, zdołał mnie nie tylko 
nauczyć podstaw tej gry, ale też nią zain-
teresować. Właśnie z dziadkiem rozgry-
wałem swoje pierwsze partie.

Gdzie rozwijałeś swoje umiejętności?

Gdy zacząłem dziadka ogrywać, rodzice 
jeździli ze mną do klubu szachowego 
Strzybniczanka w Tarnowskich Górach, 
gdzie rozgrywałem treningowe partie 

z lokalnymi szachistami. Jako dziecko 
miałem szczęście grać w klubie z nieży-
jącym już Henrykiem Karnówką, który 
pogłębił jeszcze bardziej moje zainte-
resowanie szachami. W późniejszych 
latach trenowałem z wieloma trenerami, 
którzy przekazywali mi swoją wiedzę 
i rozwijali moje umiejętności. 

Czy szachy miały wpływ na studia, 
a może studia na szachy?

Szachy miały wpływ nie tylko na studia, 
ale na całą moją edukację – i odwrotnie. 
Przejawiało się to na przykład tym, że 
często opuszczałem zajęcia zarówno 
w szkole, jak i na uczelni, ale dzięki sza-
chom, które rozwijają m.in. takie umie-
jętności jak pamięć, kojarzenie faktów 
czy logiczne myślenie, nie miałem nigdy 
problemów w nauce. Tak więc szachy 
i edukacja się uzupełniają.

Wybrałeś studia na Uniwersytecie Eko-
nomicznym w Katowicach. Czy wybór też 
miał jakiś związek z szachami?

Decydując się na studia, musiałem 
dokonać wyboru, czy chcę tylko stu-
diować, studiować i grać w szachy, 
czy całkowicie poświęcić się szachom. 
Zdecydowałem się na drugą opcję i mój 

wybór opierał się na dwóch podstawach. 
Chciałem studiować coś, co mnie intere-
suje i bardzo prawdopodobne, że przyda 
się w życiu, ale do wyboru skłonił mnie 
też fakt, że wybór studiów na uniwer-
sytecie pozwalał na rozwój w kierunku 
szachów. Zanim przystąpiłem do studiów, 
razem z moim tatą mieliśmy rozmowę 
z ówczesną dziekan Wydziału Ekonomii 
prof. Barbarą Kos na temat moich studiów 
na UE w Katowicach, podczas której pani 
dziekan zrozumiała moją sytuację i zade-
klarowała wsparcie dla mojej ścieżki edu-
kacyjnej w połączeniu z szachami.

Podczas studiów aktywnie działałeś 
w AZS UE Katowice. Jak wspominasz ten 
czas?

Bardzo dobrze! Cieszę się, że byłem 
członkiem tej organizacji. AZS to przede 
wszystkim wspaniali ludzie i świetna 
atmosfera. Razem z drużyną reprezen-
towaliśmy uczelnię na Akademickich 
Mistrzostwach Polski w szachach 
i zawsze byliśmy w czołówce, zdoby-
wając wiele medali. Szkoda tylko, że 
nie udało się zdobyć złotego medalu 
w klasyfikacji drużynowej. Był to jednak 
wspaniały czas. Studentom, którzy prze-
czytają tę rozmowę, polecam zapisanie 
się do AZS-u – na pewno nie pożałują.

Dariusz 
Świercz – 
zwycięzca 
3rd Millio-
naire Chess 
Open 2016

Rozmawia / 
in conversa-
tion with 
Marek Kiczka

Więcej informacji / For more information visit:
www.millionairechess.com 
www.facebook.com/millionairechess Wi

fot. arch. D
. Św

iercza / photo D
. Św

iercz’s archive
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Dariusz Świercz odbiera czek na 30000 USD / 

Dariusz Świercz collecting a check for USD 30,000, 

fot. arch. D. Świercza / photo D. Świercz’s archive

 Czy wiesz, że: 
22-letni Dariusz Świercz jest mistrzem świa-
ta juniorów do lat 20 (2011) i do lat 18 (2012), 
najmłodszym w historii Polski, który uzyskał 
tytuł arcymistrza (w wieku 14 lat, 7 mie-
sięcy i 29 dni). Jest absolwentem Wydziału 
Ekonomii naszego uniwersytetu. Podczas 
studiów aktywnie działał w Akademickim 
Związku Sportowym UE Katowice. Obecnie 
swój talent szlifuje w stolicy amerykańskich 
szachów, Saint Louis, gdzie kontynuuje także 
studia na Saint Louis University.

Ile czasu poświęcasz szachom?  
Z kim trenujesz?

Obecnie trenuję z reguły sam. Na trening 
poświęcam maksymalnie dużo czasu, ile 
się da – czasami jest to godzina, czasami 
trzy, a czasem osiem. Nie ma na to reguły 
i jest to uwarunkowane ilością innych 
obowiązków, które mam na głowie. Ogól-
nie jednak staram się tak zorganizować 
swój czas, żeby trenować jak najwięcej 
i jak najefektywniej.

A co poza szachami? Czy masz czas na 
spotkania ze znajomymi?

Moje życie kręci się wokół szachów i stu-
diów. W wolnym czasie zajmuję się głów-
nie sportem, ale rekreacyjnie (przede 
wszystkim bieganie i siłownia). Celem 
tego jest polepszenie kondycji fizycz-
nej, która dla szachisty jest niezmiernie 
ważna. Nie mam problemów ze znalezie-
niem czasu na spotkania ze znajomymi 
czy rodziną – kwestia organizacji czasu.

Miałeś w swojej karierze szachisty jakieś 
chwile zwątpienia?

Były takie chwile – szczególnie, gdy coś 
nie wychodziło. Jednak bardzo szybko mi 
to mijało i równie szybko wracałem do 
treningów i grania.

Jak widać, to się opłaciło. Wygrałeś 3rd 
Millionaire Chess Open 2016. Trzydzieści 
tysięcy dolarów to dość dużo pieniędzy. 
Wiesz już, na co je wydasz?

Bardzo się cieszę z wygranej w tym pre-
stiżowym turnieju, ale jeszcze nie wiem, 
na co przeznaczę te pieniądze. Czekają na 
odpowiedni moment (z uśmiechem).

Obecnie mieszkasz w amerykańskiej 
stolicy szachów. Jak Ci się tam żyje? 

W USA bardzo mi się podoba. Obecnie 
mieszkam i studiuję w Saint Louis. Mia-
sto to faktycznie można nazwać ame-
rykańską stolicą szachów. Są otwarte 
programy szachowe na dwóch uczel-
niach: mojej – Saint Louis University oraz 
Webster (nasi główni rywale). Oprócz 
tego w Saint Louis jest rozgrywany jeden 
z najsilniejszych turniejów na świecie, 
Sinquefield Cup, a wszelkie mistrzostwa 
USA w szachach także są rozgrywane 
właśnie tutaj.

To może trochę o planach na przyszłość. 
Wiążesz je z szachami?

Moje plany na przyszłość to dalszy roz-
wój w kierunku szachów i studiów. Pod 
względem edukacyjnym chcę w USA 
osiągnąć wyższe wykształcenie drugiego 
stopnia (moim wymarzonym kierunkiem 
jest MBA), a jeśli chodzi o szachy, chcę 
najpierw w najbliższej przyszłości osią-
gnąć ranking 2700, a docelowo chciałbym 
podwyższyć go do minimum 2750 i być 
w wąskiej czołówce najlepszych szachi-
stów na świecie.

Na zakończenie jeszcze kilka krótkich 
pytań. Najtrudniejszy przeciwnik, naj-
trudniejsza partia to…

Grałem z wieloma bardzo silnymi szachi-
stami i trudno jednoznacznie stwierdzić, 
który był najtrudniejszym przeciwnikiem. 
Z pewnością jednak jednym z najlepszych 
szachistów, z którymi grałem, jest Ser-
giej Karjakin z Rosji. W naszej partii padł 
remis. W listopadzie w Nowym Jorku Ser-
giej Karjakin mierzył się o mistrzostwo 
świata z Magnusem Carlsenem, jednak 
ten obronił tytuł mistrza.

Największy sukces…

Moim zdaniem największy sukces to 
mistrzostwo świata do lat 20 z 2011 
roku. Tytuł ten zdobyłem, mając 17 lat.

Największe marzenie…

Moim marzeniem jest oczywiście zosta-
nie mistrzem świata w szachach.

I na koniec: czy możesz dokończyć? Naj-
bardziej lubię…, najbardziej nie lubię…

Najbardziej lubię grać w szachy i wygry-
wać, a najbardziej nie lubię przegry-
wać lub nie wykorzystywać szans 
(z uśmiechem).

Dziękuję za rozmowę.
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The final game with Gawain Jones /
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So, for a start: how come you began 
to take an interest in chess?

I discovered chess when I was 4, 
when my late gradfarther, Ryszard 
Jagodziński, taught me how to play. 
Mere fun and pastime quickly turned 
into the passion that has stayed with 
me until today.

Is it a family tradition then?

We didn’t have chess traditions in our 
family. My late grandfather played 
amateur chess, but even though he 
didn’t compete professionally, he still 
managed to teach me the basics of 
the game and instill an interest in it. 
I played my first games with him.

Where did you develop your skills?

When I started winning with my 
grandpa, my parents took me to 
the Strzybniczanka chess club in 

Tarnowskie Góry, where I trained with 
local chess players. I was lucky that, 
as a child, I played with late Henryk 
Karnówka, who fired my enthusiasm 
for chess. In later years, I trained with 
many coaches, who passed on their 
knowledge to me and improved my 
skills. 

Did chess have an impact on your 
studying, or, perhaps, studying had 
an impact on chess?

Chess had an impact not only on my 
studying, but on my entire educa-
tion – and the other way round. For 
example, I often missed classes, both 
at school and at uni, but thanks to 
chess, which enhances such skills as 
memory or associative and logical 
thinking, I never had any problems 
with learning. So, chess and educa-
tion complement each other. 

You chose to study at the University 
of Economics in Katowice. Did this 
choice have anything to do with 
chess?

Choosing a university, I had to decide 
whether I wanted just to study, to 
study and play chess, or just to play 
chess. I chose option two and there 
were two reasons for this decision. 
I wanted to study something that 
interested me and was likely to be 
useful in life, but the main thing was 

that the choice of the University 
would let me continue to train and 
play chess. Before I started university, 
my father and I talked to the then 
Dean of the Faculty of Economics, 
Prof. Barbara Kos, about my studying 
at UE Katowice. The Dean understood 
my situation and promised help in 
combining studying with chess.

You were an active member of the 
Academic Sports Association (AZS) 
while at university. How do you 
remember those times?

Very well! I’m happy I was a member. 
AZS is mainly about great people and 
wonderful atmosphere. As a team, 
we represented the University in the 
Polish Academic Chess Champion-
ships and we always ranked high, 
winning many medals. I only wish we 
had won the team gold medal. Yet, 
it was a great time. I have a piece 
of advice for the students reading 
this interview – join AZS, you won’t 
regret it.

How much time do you spend on 
chess? Who do you train with?

Now, I usually train on my own. 
I spend as much time on training as 
I can afford – sometimes it’s an hour, 
sometimes three, and sometimes 
– eight. There’s no rule here and it 
depends on how many other respon-
sibilities I have at a particular time. 
Generally, I manage my time in such 
a way that I can train as much and as 
effectively as possible.

Anything apart from chess? Do you 
have time for friends and family?

My life does revolve around chess 
and university. In my free time, 
I mainly do sports, but only recre-
ationally (I run and go to the fitness 
club). This is to help me improve my 
physical condition, because it’s very 

Dariusz Świercz, 
the winner of  

the 3rd Millionaire 
Chess Open 2016
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Maurice Ashley gratuluje Darkowi Świer-

czowi zwycięstwa w 3rd Millionaire Chess 

Open / Maurice Ashley congratulating 

Darek Świercz on the winning of the  

3rd Millionaire Chess Open, fot. arch. 

D. Świercza / photo D. Świercz’s archive

important for a chess player. I don’t 
have problems finding time for 
friends and family – it’s a question of 
time management. 

Have you ever had any moments of 
doubt in you chess career?

There were such moments – espe-
cially when something didn’t go right. 
But they passed quickly and I was 
back training and playing in no time.

It has obviously paid off. You won the 
3rd Millionaire Chess Open 2016. USD 
30,000 is quite a sum. Do you know 
how you’ll spend it?

I’m very happy about winning such 
a prestigious tournament, but 
I don’t know yet how I’ll spend the 
money. It’s waiting for the right time. 
(laughing)

Currently, you’re living in the Ameri-
can chess capital. How do you like it 
there?

I like it in the USA. Now, I live and 
study in Saint Louis. The city can, 
indeed, be called the American 
chess capital. Two universities run 
chess programs: mine – Saint Louis 
University – and Webster (our main 

rivals). What’s more, Saint Louis 
hosts one of the world’s strongest 
tournaments, the Sinquefield Cup, 
and all US championships are held 
here, too.

Let’s talk about your plans for the 
future. Do they include chess?

My future plans include playing chess 
and studying. As for studying, I want 
to complete a master’s degree course 
in the USA (my dream is to do an 
MBA), while as a chess player I want 
to achieve the 2700 rating in the 
near future, and ultimately increase 
it to a minimum of 2750 and join the 
world’s chess elite.

And a few short questions before we 
finish. The most difficult rival, the 
most difficult game…

I played against many strong chess 
players and it’s hard to choose just 
one as the most difficult. Definitely, 
one of the best players I’ve ever 
played against is Sergiej Karjakin 
from Russia. Our game ended in 
a draw. In November 2016, in New 
York Sergiej Karjakin fought for the 
world championship with Magnus 
Carlsen, who, in the end, successfully 
defended the title.

The greatest success…

In my opinion, my greatest success 
is the World Junior Championship in 
2011. I won this title when I was 17.

The biggest dream…

My dream, of course, is to become 
the World Champion in chess. 

And the last one: can you finish? 
I love…, I hate…

I love playing chess and winning, 
I hate losing or wasting opportuni-
ties. (smiling)

Thank you for the interview.

 Do you know that:
22-year-old Dariusz Świercz is the former 
World Junior Champion, winning the 
under-20 tournament (2011) and the under-18 
tournament (2012), the youngest grandmaster 
in Poland (he was awarded the title at the 
age of 14 years, 7 months and 29 days). He 
graduated from the Faculty of Economics, 
University of Economics in Katowice. While 
at university, he was an active member of the 
UE Katowice Academic Sports Association. At 
present, he hones his talent in Saint Louis, the 
American chess capital, where he also studies 
at the Saint Louis University.
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Zmiana obejmuje wprowadze-
nie ograniczenia prędkości do 
30 km/h w ciągu ulicy Bogucic-
kiej oraz dopuszczenie ruchu 
rowerowego na odcinkach 
chodników zlokalizowanych 
po zachodniej i wschodniej 
stronie ulicy Bogucickiej i na 
fragmencie chodnika zlokalizo-
wanego po północnej stronie 
ulicy 1 Maja. Podjęte działania 

stanowią istotny wkład 
w budowę kampusu akademic-
kiego po dwóch stronach ulicy 
Bogucickiej. Bezpieczeństwo 
społeczności akademickiej, ale 
także społeczności lokalnej 
poruszającej się w obrębie 
kampusu, jest dla Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Katowi-
cach niezwykle istotne. 

[BR]

The change includes the speed 
limit of 30 kilometers per 
hour and the introduction of 
cycling traffic in the pedes-
trian passages located at the 
eastern and western sides of 
Bogucicka Street and at the 
northern end of 1 Maja Street. 
The initiative is a significant 

contribution to the building of 
the academic campus located 
at both sides of Bogucicka 
Street. The safety of both the 
academic and local community 
within the campus area is an 
important issue for the Univer-
sity of Economics in Katowice. 

[BR]

14 grudnia 2016 r. absolwentki 
studiów licencjackich na kie-
runku Gospodarka przestrzenna, 
a obecnie także studentki studiów 
magisterskich, odebrały nagrody 
w finale konkursu Katowickiego 
Oddziału Towarzystwa Urbani-
stów Polskich na najlepsze prace 
dyplomowe i kursowe z zakresu 
urbanistyki, rozwoju miast 
i gospodarki przestrzennej. Julia 
Belka za pracę „Wpływ czynni-
ków zewnętrznych na wartość 
rynkową nieruchomości miesz-
kaniowych” (promotor dr Marcin 
Baron, Katedra Badań Strate-
gicznych i Regionalnych) otrzy-
mała nagrodę główną, a Paulina 
Kempska za pracę „Analiza zmian 
w użytkowaniu terenu na przykła-
dzie Katowic w latach 1990-2012 
wraz z prognozą do roku 2020” 
(promotor dr Piotr Gibas, Kate-
dra Gospodarki Przestrzennej 

i Środowiskowej) wyróżnienie. 
Obie panie będą reprezentowały 
naszą uczelnię w finale krajowym!

Wcześniej, 5 grudnia, odbyły się 
eliminacje na poziomie uczelnia-
nym. W kategorii prac dyplomo-
wych główną nagrodę za ww. 
pracę otrzymała Paulina Kempska, 
a wyróżnienie Julia Belka. Wyróż-
niono wtedy również Damiana 
Buchtę za pracę licencjacką 
„Czynniki determinujące wartość 
nieruchomości – studium przy-
padku gminy Rudziniec” (promotor 
dr Artur Ochojski, Katedra Badań 
Strategicznych i Regionalnych) 
oraz Dorotę Miśkiewicz za pracę 
magisterską pt. „Imigracja zarob-
kowa na przykładzie województwa 
śląskiego” (promotor dr Krzysztof 
Wrana, Katedra Badań Strategicz-
nych i Regionalnych). 

[PG]

On 14 December 2016, the under-
graduates in spatial planning, who 
are currently studying for the mas-
ter’s degree at our university, col-
lected the awards in the finals of 
the competition, held by the Kato-
wice Branch of the Polish Urban 
Planners’ Association, for the best 
diploma and course theses in the 
field of urban studies, urban devel-
opment and spatial planning. Julia 
Belka, who authored the thesis 
entitled “The influence of external 
factors on the market value of 
residential property” (supervisor: 
dr Marcin Baron, Department of 
Strategic and Regional Studies), 
received the main prize, while 
Paulina Kempska was awarded 
the distinction for the thesis under 
the title “The analysis of changes 
in land use based on the case 
study of Katowice in the years 
1990-2012 and the 2020 forecast” 
(supervisor: dr Piotr Gibas, Depart-
ment of Spatial and Environmental 

Economics). Both students will 
represent our university during the 
national finals.

Earlier, on 5 December, the 
qualifications were held at the 
university. In the category of 
diploma theses, the main prize 
went to Paulina Kempska, while 
the distinction – to Julia Belka. 
Damian Buchta also received 
the distinction for his bachelor’s 
degree thesis entitled “The 
deteminants of the value of 
property – the case study of the 
Rudziniec Commune” (supervisor: 
dr Artur Ochojski, Department of 
Strategic and Regional Studies) 
and Dorota Miśkiewicz – for the 
master’s degree thesis under the 
title of “Economic migration – the 
example of the Silesian Voivode-
ship” (supervisor: dr Krzysztof 
Wrana, Department of Strategic 
and Regional Studies). 

[PG]

Prezydent Katowic, w odpowiedzi na wniosek rektora 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dokonał 
w listopadzie ubiegłego roku zmiany stałej organizacji 
ruchu na ulicach Bogucickiej i 1 Maja w Katowicach, 

tworząc na terenie kampusu uczelni strefę „Tempo 30” 
oraz ułatwiając dojazd za pomocą rowerów.

Upon the request from the rector of the University 
of Economics in Katowice, the Mayor of Katowice 

commissioned the permanent change in traffic mana-
gement in Bogucicka Street and 1 Maja Street, establi-
shing the “Tempo 30” zone within the university cam-

pus and allowing access for bicycles. 

Kampus Bogucicka 
w strefie „Tempo 30”

Bogucicka Campus 
in the “Tempo 30” zone

Oznakowanie strefy 

„Tempo 30” na te-

renie kampusu UE 

Katowice / The “Tem-

po 30” zone signpo-

sted within the UE 

Katowice campus, fot. 

/ photo T. Cybulski

Nasze studentki w finale kra-
jowym konkursu Towarzystwa 
Urbanistów Polskich

Our students in the finals of the  
nationwide competition of the Pol-
ish Urban Planners’ Association
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Kierunek ten jest przezna-
czony dla osób, które chcą 
się nauczyć sterowania 
przepływem informacji, 
środków finansowych, zaso-
bów ludzkich i materialnych, 
logistyczną obsługą klienta, 
a także organizować opera-
cyjną działalność oraz uspraw-
niać zarządzanie logistyczne 
w obszarach funkcjonalnych 
przedsiębiorstwa. Studiując na 
tym kierunku, student zdobę-
dzie wiedzę z zakresu funk-
cjonowania nowoczesnych 
systemów logistycznych oraz 
podstaw nauk ekonomicznych, 
organizacji i zarządzania.

Absolwenci studiów II stop-
nia na kierunku Logistyka 
zdobędą przygotowanie nie-
zbędne do pracy w krajowych 
i zagranicznych przedsię-
biorstwach transportowych, 
spedycyjnych i logistycz-
nych, a także w przedsię-
biorstwach produkcyjnych 
i usługowych, instytucjach 
i jednostkach administracji 
publicznej różnych szczebli, 
firmach projektowych 
i konsultingowych. 

[MK]

This course is designed for any 
eligible applicant who would like 
to learn how to manage and con-
trol flows of information, financial, 
human and material resources, 
how to handle customer needs 
in the area of logistics, organize 

1 grudnia 2016 roku ruszyła elektroniczna 
rejestracja na kierunek Logistyka na studiach 
II stopnia na Wydziale Ekonomii (semestr 
letni – od lutego). Uniwersytet zaprasza kan-
dydatów z tytułem inżyniera, magistra lub 
magistra inżyniera na trzysemestralne studia 
magisterskie stacjonarne lub niestacjonarne. 
Kandydaci mogą logować się w Internetowym 
Systemie Rekrutacyjnym (ISR) oraz składać 
dokumenty do 15 lutego 2017 roku.

Electronic registration of applications for a mas-
ter’s degree course in Logistics at the Faculty of 
Economics started on 1 December 2016 (summer 
term – commencing in February). The University 
invites all the applicants who are interested and 
hold a degree of engineer, Master of Science/Arts 
or MSc engineer to apply for admission to a three-
term master’s degree course, delivered in the form 
of full-time or extramural studies. Candidates may 
log onto our Online Admissions System (ISR) and 
submit their documents by 15 February 2017.

Trzysemestralna 
logistyka na stu-
diach II stopnia

A three-term master degree 
course in logistics

Przydatne informacje znajdziesz na /  
For more information visit:  

www.ue.katowice.pl/kandydaci/ 
wybieram-ue-katowice

you are still  
in time  
to apply

 trwa  
rekrutacja

operations and facilitate logistics 
management across their compa-
nies. On this course a student will 
acquire the knowledge of modern 
logistics systems and the funda-
mentals of business, organisation 
and management sciences.

Graduates from MSc logistics 
studies will be well prepared to 
work in domestic and interna-
tional companies operating in 
the fields of transport, freight 
forwarding or logistics, produc-
tion plants, service providers, 
public administration institu-
tions and entities of various 
levels, as well as design and 
consulting companies. 

[MK]
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Nowości  
wydawnicze

Zapowiedzi

New releases
Coming soon

Janusz Cichy, Blandyna Puszer (red.) 
Sektory bankowe w Unii Europejskiej 

Dorota Adamek-Hyska, Ewa Maćkowiak, 
Aleksandra Szewieczek (red.) 
Standardy rachunkowości jednostek sektora 
finansów publicznych 
– wyzwania dla praktyki

Jolanta Łącka-Badura (red.)  
Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce

Anna Kuzior, Aleksandra Szewieczek 
(red.) 
Współczesne problemy i kierunki 
transformacji rachunkowości i rewizji 
finansowej. Tom 1 
Współczesne problemy rachunkowości 
i rewizji finansowej

Dorota Adamek-Hyska, Katarzyna 
Tkocz-Wolny (red.) 
Współczesne problemy i kierunki 
transformacji rachunkowości i rewizji 
finansowej. Tom 2 
Aspekty zarządcze w rachunkowości

Jerzy Mika, Adrianna Mastalerz-Kodzis 
(red.) 
Elementy matematyki dla studentów ekonomii 
i zarządzania. Decyzje 

Jerzy Mika, Monika Miśkiewicz-
-Nawrocka (red.) 
Metody i modele analiz ilościowych 
w ekonomii i zarządzaniu. Część 8 

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

Włodzimierz Szkutnik, Agnieszka 
Przybylska-Mazur, Monika Hadaś-
-Dyduch, Jan Acedański  
Prognozowanie zjawisk ekonomicznych 
i finansowych. Część 2. Prognozowanie 
z gretlem

Grażyna Trzpiot, Justyna Majewska  
Odporne metody statystyczne z programem R 

Zbigniew Widera, Hana Pravdová 
Marketing wydawniczy  

Michał Tomasz Wilczek  
Papiery wartościowe przemysłowych spółek 
akcyjnych XX-lecia międzywojennego. Wybór

Magdalena Wójcik-Jurkiewicz (red.) 
Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach 

Urszula Zagóra-Jonszta, Renata Pęciak 
(red.) 
Kategoria wolności w ujęciu wybranych 
kierunków myśli ekonomicznej

Dorota Adamek-Hyska, Aneta Wszelaki  
Rachunkowość jednostek non profit. Problemy 
i zadania

Anna Adamus-Matuszyńska (red.)  
Public relations w perspektywie naukowej

Milena Gojny-Zbierowska  
Postrzegane wsparcie organizacyjne. Perspek-
tywa wysoce efektywnych systemów pracy

Danuta Kisperska-Moroń (red.) 
Koncepcja społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw w wirtualnych łańcuchach 
dostaw

Iwona Kumor, Anna Kuzior, Katarzyna 
Tkocz-Wolny  
Zbiór ćwiczeń z rachunku wyników

Maria Michałowska (red.)  
Aktywność podmiotów sektora TSL 
w tworzeniu i realizacji strategii społecznej 
odpowiedzialności biznesu

Barbara Pabian  
Kulturowe konteksty pielgrzymowania 
i rozwoju turystyki religijnej. Przykład regionu 
częstochowskiego

Agnieszka Lorek , Andrzej Rączaszek 
Polityka zrównoważonego rozwoju gmin 
polskich

Jerzy Rokita, Agnieszka Dziubińska  
Systemy złożone w zarządzaniu



www.ue.katowice.pl
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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.

Z danych pochodzących z Ogólnopolskiego Systemu 
Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów 
Szkół Wyższych (ELA), wdrożonego w maju 2016 roku 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
wynika, że:

  Zarówno na Śląsku wśród publicznych uczelni, jak 
również wśród 5 publicznych uczelni ekonomicznych 
działających w Polsce, to właśnie absolwenci Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Katowicach (studiów I i II 
stopnia łącznie) średnio najszybciej podejmują pierw-
szą pracę po uzyskaniu dyplomu (2,05 miesiąca). Śred-
nio najszybciej podejmują też pierwszą pracę na umo-
wę o pracę po uzyskaniu dyplomu (2,44 miesiąca).

  60% absolwentów studiów II stopnia na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach (z tytułem magistra) znaj-
duje zarówno swoją pierwszą pracę, jak i pierwszą pra-
cę na umowę o pracę, od razu po uzyskaniu dyplomu.

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.

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 programs 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 Ka-
towice are valued by employers in the labor 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.
 
 
The data from the “Nationwide System of Monitor-
ing the Destinations of University Graduates” (ELA), 
launched by the Ministry of Science and Higher Educa-
tion in May 2016, show that:

  both among Silesian public universities and five 
public universities of economics in Poland, the grad-
uates 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 gradu-
ation). They are also the fastest to get their first em-
ployment contract (the average of 2.44 months after 
graduation);

  60 percent 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 employment contract upon 
graduation. 

 

Our University runs international cooperation pro-
grams 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. 



Zdaniem studentów zagranicznych Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach to najbardziej przyja-
zna uczelnia w kraju: potwierdzeniem jest pierwsze 
miejsce w badaniu satysfakcji studentów zagranicz-
nych w Polsce przeprowadzonym przez StudyPor-
tals’ International Student Satisfaction Awards.

W budynkach uniwersytetu mieszczą się 184 sale 
dydaktyczne, w tym multimedialne i nowoczesne 
sale komputerowe oraz 4 aule. Dysponujemy rów-
nież zapleczem sportowym: basenem, 2 salami 
gimnastycznymi i siłownią. Studenci mogą również 
korzystać z Centrum Nowoczesnych Technik Infor-
matycznych oraz zasobów Centrum Informacji Na-
ukowej i Biblioteki Akademickiej. Poza Katowicami 
kształcimy także w Rybniku na Wydziale Biznesu, 
Finansów i Administracji.

International students consider the University of 
Economics in Katowice the most welcoming univer-
sity in Poland: they declared it in the international 
student satisfaction survey conducted by StudyPor-
tals’ International Student Satisfaction Awards.

The university buildings house 184 classrooms, com-
prising also multimedia and computer rooms, and 
4 lecture halls. Sports facilities include a swimming 
pool, two gyms, and a fitness club. Students can also 
use the Advanced Information Technology Center 
and the resources available at the Scientific Informa-
tion Center and Academic Library.
We teach at two locations: in Katowice and in Ryb-
nik, where the Faculty of Business, Finance and Ad-
ministration is based.

W dużym skrócie o uczelni In brief

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

+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 us:

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

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 
Center 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 Center 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 center. 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 center 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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Jubileusz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Anniversary of the University of Economics in Katowice

www.ue.katowice.pl

Partner strategiczny:

Patronaty medialne:

Partnerzy główni:

Patronaty honorowe:

Organizator: Partnerzy:



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 Business and Finance

Double Master’s Degree in Quantitative Asset and Risk  

Management

Euro-classes

www.ue.katowice.pl
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