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Józef Lisak (1902-1984)
ekonomista i organizator,
założyciel Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych
w Katowicach

W tym ostatnim względzie niewiele się zmieniło. 
Dla mieszkańców Katowic Józef Lisak nadal pozo-
staje nieznany. Szanse na zmiany tej krzywdzącej 
sytuacji nie zostały wykorzystane bądź zwyczajnie 
zostały zaprzepaszczone. Tym większą radością na-
pawa fakt, iż w dniu święta Akademii jej Aula Maior 
przybierze imię założyciela Uczelni.

W Jego stosunkowo długim życiu najdonioślej-
szy w wydarzenia był okres katowicki. Było to zale-
dwie siedem lat, przedzielonych w dodatku okupa-
cyjną przerwą. Można by rzec biograficzny epizod, 
gdyby to nie był czas znaczących dokonań. Współ-
założył i kierował pierwszą uczelnią ekonomiczno-
-prawną na Górnym Śląsku. Stworzył i realizował 
oryginalny w polskim szkolnictwie wyższym tzw. 
indukcyjny program nauczania, łączący praktykę 
biznesu z teorią. Był autorem ciekawej, a przy tym 
niezasłużenie przez wiele lat deprecjonowanej, kon-
cepcji ekonomii jednostkowej. Stanął wreszcie na 
czele społecznego ruchu ludzi nauki, którzy powzię-
li zamiar utworzenia uniwersytetu w Katowicach. 
Wszystko to wystarczająco mocno uzasadnia tezę, 
iż osoba i dzieło Józefa Lisaka są zbyt ważne dla 
śląskiego środowiska ekonomicznego i naukowego, 
by miały nadal pozostawać nieznane.

Urodził się 1 maja 1902 roku w Bochni. Wy-
chowywał się od drugiego roku życia i wykształ-
cił w Krakowie; uczęszczał do Gimnazjum św. Jac-
ka. Jako ochotnik walczył w szeregach „Asystenc-
kiej Kompanii Dyrekcji Inżynierii Wojsk Polskich” 
w Małopolsce Wschodniej. Podczas oblężenia Sądo-
wej Wiszni, przy odpieraniu ataku ukraińskiego, 
został 9 marca 1919 ranny odłamkiem granatu. 
Zwolniony ze służby z odznaką honorową „Orląt” 
i listem pochwalnym D-cy Armii „Wschód” powrócił 
do Krakowa, kończąc przerwaną naukę uzyskanym 
z wyróżnieniem świadectwem maturalnym.

W 1921 roku zaliczył Kurs Abituriencki w tzw. 
Akademii Handlowej, który umożliwił Mu rozpo-
częcie praktyki bankowej w krakowskim Oddzia-
le Banku Związku Spółek Zarobkowych. W latach 
1924-1925 kierował Oddziałem Skarbowo-Depozy-
towym Ziemskiego Banku Kredytowego w Krako-
wie, będąc jednocześnie pełnomocnikiem giełdo-

wym tegoż banku. Do 1927 roku poznawał realia 
gospodarki w przedsiębiorstwie przemysłowym na 
stanowisku prokurenta Fabryki Drutu i Wyrobów 
Żelaznych Sp. Akc. w Krakowie-Podgórzu.

Mimo szybkich awansów i niezłych perspektyw, 
zmienił bieg swej kariery. W czerwcu 1927 roku zdo-
był przed Państwową Komisją Egzaminacyjną we 
Lwowie wymagane uprawnienia do podjęcia pracy 
pedagogicznej w zakresie nauczania przedmiotów 
kupieckich i księgowych w szkołach zawodowych. 
Został nauczycielem w Szkole Ekonomiczno-Han-
dlowej, działającej pod patronatem krakowskiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej, a przekształconej z tzw. 
Akademii Handlowej, której był absolwentem. Tak-
że w 1927 roku został zaprzysiężonym znawcą księ-
gowości przy Sądzie Okręgowym w Krakowie.

Mimo licznych zajęć i obowiązków, postawił na 
dalsze kształcenie. W latach 1928-1932 odbył stu-
dia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, specjalizując się w zagadnie-
niach ekonomiki. Napisaną pod kierunkiem prof. 
Adama Krzyżanowskiego rozprawę doktorską pt. 
Wady organizacyjne naszej spółdzielczości obronił 
w 1934 roku. Dysertacja była naukowym opracowa-
niem obszernego materiału empirycznego, zgroma-
dzonego podczas pełnienia od 1928 roku funkcji re-
widenta Państwowej Rady Spółdzielczej utworzonej 
przy Ministrze Skarbu.

W efekcie powstał krytyczny obraz spółdziel-
czych podmiotów gospodarczych Małopolski, Ślą-
ska i południowej Kongresówki, funkcjonujących 
nierzadko na granicy patologii. Rozprawa okazała 
się na tyle wartościowym przyczynkiem w bogatym 
zestawie polskiej literatury spółdzielczej, że zosta-
ła opublikowana w 1935 roku w serii wydawniczej 
krakowskiego Towarzystwa Ekonomicznego ze sło-
wem wstępnym Adama Krzyżanowskiego.

Niebawem dr Józef Lisak poszerzył licencję na-
uczycielską o uprawnienia do nauczania przedmio-
tów teoretycznych w szkołach zawodowych i zaczął 
prowadzić wykłady w Instytucie Administracyjno-
-Gospodarczym w Krakowie. Równolegle rozwinął 
intensywną działalność publicystyczną, zamiesz-

Był zasłużoną postacią dla środowiska śląskich ekonomistów, w tym szczególnie dla tworzącego 
się w Katowicach ośrodka akademickiego. Pozostawał jednakże wiele lat zapomniany, szczególnie 
w uczelni, którą założył, ale także w mieście, wobec którego żywił najcieplejsze uczucia.

Alojzy Czech
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czając w prasie artykuły na temat szkolnictwa eko-
nomicznego w Polsce, opracowując przewodniki dla 
nauczycieli przedmiotów handlowych oraz wydając 
kilka podręczników dla uczniów średnich szkół za-
wodowych, m.in. cenioną i poszukiwaną Ogólną orga-
nizację przedsiębiorstw (1934).

Jesienią 1935 roku przybył do Katowic, obej-
mując stanowisko wizytatora szkół handlowych na 
Wydziale Oświecenia Publicznego Urzędu Woje-
wódzkiego Śląskiego. Było to podstawowe, ale nie 
najważniejsze zajęcie Józefa Lisaka w Katowicach 
aż do końca okresu międzywojennego. Z racji peł-
nionej funkcji szybko rozeznał sytuację w zakresie 
szkolnictwa zawodowego w ówczesnym wojewódz-
twie śląskim, Dobrze się ono rozwijało na pozio-
mie średnim, nie istniało za to w ogóle na poziomie 
wyższym, jeśli nie liczyć działającego od 1928 roku 
Instytutu Pedagogicznego, zorientowanego na do-
kształcanie nauczycieli, oraz założonego rok póź-
niej Śląskiego Konserwatorium Muzycznego. Próby 
utworzenia państwowej politechniki na przełomie 
lat dwudziestych i trzydziestych nie powiodły się. 
W końcu 1935 roku Józef Lisak wysunął koncepcję 
powołania zawodowej uczelni ekonomiczno-admini-
stracyjnej, gdyż absolwentów takiej właśnie szkoły 
potrzebował wielki przemysł górnośląski oraz służ-
by administracji państwowej.

Do swojego pomysłu przekonał sceptycznie po-
czątkowo nastawionego naczelnika Wydziału Oświe-
cenia Publicznego dr. Tadeusza Kupczyńskiego, 
który podjął się trudu perswazji i rozmów z oso-
bami w tym zamierzeniu niezbędnymi. W efekcie 
27 października 1936 roku zwołane zostało zebra-
nie organizacyjne Towarzystwa Popierania Wyż-
szych Studiów Nauk Społeczno-Gospodarczych, sto-
warzyszenia uznanego decyzją wojewody 2 listopa-
da 1936 roku i zarejestrowanego dwa dni później 
pod nr. 932 w wojewódzkim rejestrze stowarzyszeń 
i związków.

Na czele zarządu Towarzystwa, składającego się 
głównie z przedstawicieli wielkich organizacji prze-
mysłowych, stanął naczelnik Wydziału Oświecenia 
Publicznego dr Tadeusz Kupczyński. Głównym ce-
lem założonego Towarzystwa było utworzenie Wyż-
szego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych, pry-
watnej zawodowej uczelni ekonomiczno-prawnej, 
którego powstanie przyjął do wiadomości Minister 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego pi-
smem z 3 grudnia 1936 roku (IV UP 13279/36), 
przyjmując nad Studium nadzór merytoryczny.

Dla wzmocnienia rangi założonego Studium 
wspomniane Towarzystwo utworzyło Kuratorium 
dla WSNSG w składzie: wojewoda śląski dr Michał 
Grażyński jako przewodniczący oraz biskup ślą-
ski ks. Stanisław Adamski, marszałek Sejmu Ślą-
skiego IV kadencji Karol Grzesik, prezes Unii Pol-
skiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego inż. Alek-
sander Ciszewski, prezes Izby Przemysłowo-Han-
dlowej w Katowicach inż. Julian Cybulski i prezes 
Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu poseł 
inż. Zygmunt Sowiński jako członkowie. Dyrekto-
rem Studium mianowany został dr Józef Lisak, któ-
ry z urzędu wchodził również w skład zarządu To-
warzystwa w charakterze sekretarza.

Po wykrystalizowaniu się struktury organiza-
cyjnej uczelni organem najwyższym była Rada Stu-
dium, skupiająca wszystkich wykładowców, zwoły-
wana i obradująca pod kierunkiem dyrektora. W po-
czątkowym etapie uczelnia była jednowydziałowa, 
więc Rada Studium była jednocześnie Radą Wydzia-
łu, a dyrektor pełnił zarazem funkcję pierwszego 
kierownika Wydziału Organizacji Przemysłowej.

Podczas inauguracji zajęć 11 stycznia 1937 roku 
pierwszy wykład do zgromadzonych 56 słuchaczy 
i nielicznie przybyłych gości wygłosił dr Lisak, po-
ruszając modne w okresie międzywojennym zagad-
nienie odgraniczenia ekonomii czystej od stosowa-
nej, której zamierzano nauczać w katowickim Stu-
dium. Wykłady i ćwiczenia prowadzone były od 
poniedziałku do piątku w systemie wieczorowym 
w przyznanych Studium pomieszczeniach nowocze-
snego i obszernego gmachu Śląskich Technicznych 
Zakładów Naukowych bez oderwania słuchaczy od 
miejsc pracy.

W następnych latach od wymogu pracy zarob-
kowej odchodzono, utrzymując jednak tryb naucza-
nia wieczorowego. Wykładowcami byli ekonomiści, 
prawnicy i inżynierowie – znaczący praktycy miej-
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scowego życia gospodarczego o skłonnościach na-
ukowo-publicystycznych. Z chwilą uruchomienia 
w roku szkolnym 1938/1939 drugiego Wydziału Ad-
ministracji Publicznej, krąg wykładowców nieznacz-
nie się poszerzył o kilku nauczycieli akademickich 
uniwersytetów z Krakowa i Lwowa. W wielu przy-
padkach wykłady były wspólne dla obydwu Wydzia-
łów, stąd przy braku struktury katedrowej podział 
na rady wydziałów nie miał wyraźnej demarkacji. 
Na kierowników Wydziałów wybrani zostali: inż. 
Władysław Kuczewski dla Wydziału Organizacji 
Przemysłowej i dr Rajmund Buławski dla Wydziału 
Administracji Publicznej.

Dla Wydziału Organizacji Przemysłowej Józef 
Lisak opracował oryginalny w dziejach ekonomicz-
nego szkolnictwa wyższego w Polsce tzw. indukcyj-
ny program nauczania. Zakładał on rozpoczynanie 
studiów od przedmiotów technologicznych, charak-
terystycznych dla górnośląskiego przemysłu, oraz 
rachunkowości i ekonomiki przedsiębiorstwa, któ-
re prowadzone były na I roku, stopniowo poszerza-
jąc skalę spojrzenia makroekonomicznego na latach 
wyższych.

Program ten był udoskonalany. W maju i listo-
padzie 1937 roku zwrócono się do przedsiębiorstw, 
by wypowiedziały się w formie ankiet na temat 
jego przydatności. Natomiast wiosną 1938 roku dy-
rektor Studium odbył podróż naukową do sześciu 
ośrodków akademickich Niemiec, Austrii i Włoch 
w celu zapoznania się z ich doświadczeniami. Mimo 
charakterystycznego rysu programowego, uzasad-
nianego ciągłą konsultacją z przedstawicielami gór-
nośląskiego przemysłu, projekt budził kontrower-
sje i spory w gronie samych wykładowców, zwłasz-
cza wśród tych, którzy nie potrafili wyzwolić się ze 
schematów dedukcyjnego kształcenia uniwersytec-
kiego.

Tylko dzięki przekonaniu do tego rozwiązania 
głównego promotora uczelni naczelnika Kupczyń-
skiego, a później determinacji samego Lisaka induk-
cyjny program nauczania mógł zaistnieć, funkcjo-
nować i być ulepszany. Wydaje się również, iż sami 
słuchacze, często przemęczeni nadmiarem obowiąz-
ków, pozytywnie odnosili się do oryginalnego, by 
nie rzec eksperymentalnego, rozwiązania progra-
mowego.

Kluczowym punktem programu był przedmiot 
zwany ekonomią jednostek gospodarczych, opra-
cowany i wykładany przez Józefa Lisaka. Przypo-
mnieć tu trzeba, iż wykładał On jeszcze wiele in-
nych przedmiotów o bardziej praktycznym profilu, 
jak operacje bankowe, arytmetyka handlowa, pro-
pedeutyka kalkulacji, kantor praktyczny. By wzmoc-
nić i ugruntować znaczenie ekonomiki jednostek 
gospodarczych, napisał monumentalny podręcznik 
Ekonomia jednostkowa, będący w istocie pierwszą 
monografią naukową całkowicie powstałą w kato-
wickiej uczelni. Drugą publikacją Józefa Lisaka z tego 
okresu jest sporządzony na podstawie wygłoszone-
go wykładu skrypt wydany na prawach rękopisu pt. 
Operacje bankowe.

Ekonomia jednostkowa pozostaje twórczym, 
choć niemal zupełnie zapomnianym, wkładem do 
dziejów polskiej myśli ekonomicznej. Zamierzona 
jako podręcznik, stanowiła zarazem nowatorskie 
ujęcie problematyki mikroekonomicznej. Punktem 
wyjścia rozważań Autora jest jednostka gospodar-
cza, będąca szczególnym przypadkiem jednostki 
społecznej. Niemniej jednostką gospodarczą sensu 
stricte jest przedsiębiorstwo w otoczeniu wolnoryn-
kowym. Stąd ukierunkowujący podtytuł dzieła: Na-
uka o przedsiębiorstwie. Mikroekonomiczna analiza 
przedsiębiorstwa nie może jednak pomijać innych 
jednostek gospodarczych, jak gospodarstwo wło-
ściańskie, poczta, kolej, przedsiębiorstwa użytecz-
ności publicznej, zwłaszcza własności państwowej 
itd. Ekonomia jednostkowa, jako dyscyplina w ro-
dzinie nauk ekonomicznych, lokuje się pomiędzy dzi-
siejszą ekonomiką przedsiębiorstwa przemysłowego 
a dziedziną ekonomii społecznej, stanowiąc w prze-
konaniu jej Autora niezbędny szczebel pośredni.

Interesująco prowadzony wywód Autor naświe-
tlał zarówno w ujęciu historycznym, jak i w przekro-
ju systematycznym. Wykorzystywał literaturę świa-
tową, zwłaszcza niemiecką i amerykańską, porów-
nawczo odnosząc ją do praktyki legislacyjnej i go-
spodarczej polskich realiów. Dzieło życia Józefa Li-
saka, jakim pozostaje Ekonomia jednostkowa, uka-
zało się nakładem Wyższego Studium Nauk Społecz-
no-Gospodarczych w niekorzystnym z wiadomych 
względów 1939 roku. Wznowione w 1946 umożli-
wiało, jednakże stopniowo ograniczane, korzystanie 
z podręcznika przez trzy nadchodzące lata.
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Tymczasem uczelniana instytucja rozrastała 
się i nabierała znaczenia. Powstały w październiku 
1938 roku Wydział Administracji Publicznej rów-
nież zyskiwał na popularności. Nazywany był na-
wet Śląską Szkołą Nauk Politycznych. Jego rodzący 
się w ogniu polemik i kontrowersji program okazał 
się równie oryginalny jak program Wydziału Orga-
nizacji Przemysłowej. Zakończył się również proces 
legalizacji Studium.

17 kwietnia 1939 roku Minister W.R. i O.P. za-
akceptował statut uczelni, ogłaszając swoją decyzję 
w Dz.Urz. z 9 maja 1939 roku, nr 3, poz. 92. Stu-
dium znalazło się pod rządami ustawy o prywat-
nych szkołach wyższych z 22 lutego 1937 roku, 
przesądzającej o jego zawodowym charakterze, od-
biegającym od szkół akademickich uprawnienia-
mi, nomenklaturą organów władz i stanowisk, ale 
biorącym na siebie obowiązek podejmowania przy-
najmniej selektywnej działalności badawczej i pu-
blikowania własnych wydawnictw, których speł-
nienie stworzy w przyszłości szansę zmiany statu-
su na w pełni akademicki. Można sądzić, iż sprawy 
rozwoju uczelni w okresie międzywojennym poszły-
by w tym kierunku. Józef Lisak sprawnie kierował 
Studium, a na szczególną uwagę zasługuje umie-
jętne zapewnianie odpowiedniej obsady do naucza-
nych przedmiotów. Ambitne i uzasadnione zamiary 
zniweczyła wojna i okupacja, przerywając kształce-
nie na sześć lat.

W powojennej rzeczywistości WSNSG zaczęło 
działać ponownie, choć realia funkcjonowania zo-
stały znacząco zmienione. Józef Lisak już w lutym 
1945 roku powrócił do Katowic, meldując nieco na 
wyrost gotowość placówki do kształcenia i dokształ-
cania. Do września 1945 roku przeprowadzono w ra-
mach Studium, na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego, 
trzy kursy doskonalące dla pracowników admini-
stracji państwowej. Organizowano kształcenie wy-
równawcze dla mocno zróżnicowanych stażem i wie-
kiem licznie przybywających słuchaczy, by umożli-
wić im studia.

Jednakże inne wydarzenie wybija się na pierw-
szy plan w dziejach Katowic tamtego okresu. Zaist-
niała nadzwyczaj realna, z punktu widzenia kadro-
wego i materialnego, szansa założenia tu uniwer-
sytetu. Przez niezniszczone działaniami wojennymi 
miasto przelewała się fala migracyjna, wśród której 
było wielu pracowników akademickich.

Dostrzegły to związane z miastem kręgi inte-
ligencji. Powołano Obywatelski Komitet Przygoto-
wawczy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na 
czele którego stanął dr Józef Lisak. Zgromadził, 
prócz miejscowych działaczy, licznych luminarzy 
polskiej nauki. Nie było przeszkód dla utworzenia 
uniwersytetu w mieście, które w tym czasie było 
najbardziej w kraju do tego przygotowane. Szybko 
jednak okazało się, że zamierzenie z całą pewnością 
nie zostanie zrealizowane.

Józef Lisak skupił się jednak przede wszystkim 
na reaktywacji Wyższego Studium Nauk Społeczno-
-Gospodarczych. W roku szkolnym 1945/1946 uru-

chomiono kształcenie na obydwu Wydziałach, we-
dług wypracowanych przed wojną programów. Pew-
ne zmiany okazały się jednak nieuniknione. Kura-
torium uczelni zredukowane zostało do jednej oso-
by, którą był wojewoda śląsko-dąbrowski, gen. Alek-
sander Zawadzki. Kilku wykładowców odeszło bądź 
nie powróciło do nauczania w katowickiej uczelni, 
pozyskano za to wielu nowych. Dziekanem Wydzia-
łu Organizacji Przemysłowej został inż. Zygmunt 
Rytel z Politechniki Warszawskiej, uczeń i współ-
pracownik Karola Adamieckiego, zaś dziekanem 
Wydziału Administracji Publicznej – prof. dr Alek-
sander Jackowski ze Szkoły Głównej Handlowej, 
konsultant i współtwórca przedwojennego Kodeksu 
Handlowego. Zastępcą Józefa Lisaka mianowano 
dr. Stanisława Wierzbiańskiego, zasłużonego na ni-
wie szkoleniowej pracownika Urzędu Wojewódzkie-
go, wykładowcę WSNSG sprzed wojny. Zwiększył 
się napływ słuchaczy, ranga Studium rosła.

Świadomość tego oraz rozgoryczenie pozostałe 
po załamaniu się idei uniwersyteckiej legły u pod-
staw kampanii o akademizację Studium. Prowadzi-
ło ją kierownictwo uczelni. Poparcia udzieliła Wo-
jewódzka Rada Narodowa, uchwalając 22 listopa-
da 1945 roku rezolucję żądającą przyznania praw 
akademickich. Dołączyli studenci, którzy własnymi 
kanałami docierali do najwyższych instancji rządo-
wych z postulatami akademizacji.

Nieustępliwy w tych zabiegach Józef Lisak poro-
zumiał się z przebywającymi w Katowicach profeso-
rami z dziedziny medycyny oraz wszedł w kontakt 
z władzami Polskiego Wydziału Lekarskiego przy 
Uniwersytecie w Edynburgu, zamierzając w 1946 
roku uruchomić w Katowicach Akademię Społecz-
no-Lekarską, opierającą swe działania na dwóch 
Wydziałach WSNSG oraz nowym wydziale medycz-
nym. Pomysł takiego okrojonego uniwersytetu był, 
jak się zdaje, zbyt niekonwencjonalny i nie został 
poparty przez władze lokalne. Dla Katowic jako peł-
noprawnego ośrodka akademickiego nie było jesz-
cze miejsca na mapie Polski.

Pozytywnym wydarzeniem było pozyskanie no-
wej siedziby w Katowicach-Zawodziu. Uroczysta ina-
uguracja roku akademickiego 1946/1947 odbyła się 
już we własnych obiektach: byłym ratuszu Bogucic-
Zawodzia oraz budynku szkolnym przy ulicy Bogu-
cickiej. Poszerzano ofertę kształcenia. Rozpoczę-
to studia stacjonarne, jakkolwiek nadal większość 
słuchaczy łączyła podwyższanie kwalifikacji z pra-
cą zarobkową.

W 1946 roku uruchomiono dwusemestralne Cen-
tralne Studium Kontroli Ekonomicznej, kształcące 
na zlecenie Ministerstwa Przemysłu. W przygoto-
waniu było Centralne Studium Planowania oraz 
studia dla nauczycieli szkół zawodowych. Jednak-
że dla Studium w jego jakby klasycznym kształcie 
przyszłość rysowała się w czarnych barwach. Nie-
powtarzalny charakter szkoły został niebawem za-
tracony. Wydział Administracji Publicznej w 1948 
roku postawiono w stan likwidacji, zaś specyfika 
Wydziału Organizacji Przemysłowej, dostosowane-
go do żywotnych potrzeb miejscowej gospodarki, do-
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biegła ostatecznie kresu z chwilą przyjęcia odgórnie 
narzuconego w 1950 roku jednolitego programu dla 
wszystkich wydziałów ekonomicznych. Józefa Lisa-
ka już wówczas w Katowicach nie było.

Atmosfera polityczna końca lat czterdziestych 
niepostrzeżenie, ale konsekwentnie zagęszczała się. 
Dotyczyło to również środowisk naukowych i nie omi-
nęło być może kontrowersyjnej, ale z całą pewno-
ścią zasłużonej postaci Józefa Lisaka. Jesienią 1948 
roku został na skutek donosu zatrzymany. Wkrótce 
zwolniony w wyniku interwencji rodziny, w swoim 
środowisku spotykał się z kłopotliwym milczeniem 
i nieskrywanym dystansem. Złożył dymisję ze sta-
nowiska rektora WSNSG. Opuścił Katowice, miasto, 
o którym jeszcze niedawno w wydanej w 1946 roku 
autobiograficznej powieści Zaczyn nowych czasów 
wyrażał się z największą sympatią.

W rezultacie zerwał więzi z naukowym środowi-
skiem ekonomistów i zaprzestał uprawiania dzia-
łalności badawczej. Przez niecałe dwa lata prowa-
dził Ośrodek Szkolenia Młynarskiego w Kaliszu. 
Od 1951 roku zamieszkał w Zakopanem, podejmu-
jąc pracę biurową w tamtejszych Zakładach Gastro-
nomicznych.

Przebłysk nadziei na powrót do akademickiego 
funkcjonowania przyniósł październikowy przełom. 
Mówiono o trzeciej edycji Ekonomii jednostkowej. 
Wznowienie jednak nie ukazało się. Nadeszły za-
proszenia na gościnne wykłady z uniwersytetów za-
granicznych (Frankfurt, Kolonia), ale nie wypadało 
przecież, by nieznany referent z prowincji reprezen-
tował polską naukę ekonomii. Do wyjazdu nie do-

Ogromną wagę przywiązywałem do nieustannego wzmacniania kadry naukowej uczelni. Jeszcze w latach 
siedemdziesiątych Akademia nie była, jak dzisiaj, dużą uczelnią. Zachęcaliśmy więc zdolnych absolwentów do 
robienia doktoratów, młodych pracowników naukowych do habilitacji. Staraliśmy się stwarzać młodej kadrze 
warunki rozwoju. Zależało mi także na tym, aby na uczelni wykładali profesorowie o znanych nazwiskach. 
Jednym z moich osiągnięć w tym względzie jest sprowadzenie z Wrocławia do Katowic pani prof. Józefy Kra-
merowej i pana prof. Teodora Kramera. Wydaje mi się, że polityka wzmacniania kadry dawała efekty. Na prze-
łomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych nastąpił prawdziwy wysyp habilitacji.

Niesłychanie ważna była też dla mnie sprawa bazy materialnej uczelni. Udało nam się zbudować budynek 
„B”. W następnych latach, już po zakończeniu mojej kadencji, powstawały kolejne, włącznie z basenem i salą 
gimnastyczną. Uczelnia stale rozwijała się. Wymagało to od nas mnóstwa pracy. Mobilizowałem do wysiłku 
cały zespół i udawało się. Marzyła mi się także budowa nowoczesnej sali kongresowej czy rozbudowa studenc-
kiego campusu. Realizują to już moi następcy. Każdy kolejny rektor wiele wnosi w rozwój uczelni.

Sprawą zasadniczą w uczelni wyższej jest zawsze poziom dydaktyki, dlatego tak ważny był dla mnie po-
ziom kadry. Trzeba pamiętać jednak, że pracowaliśmy w zupełnie innych warunkach. W Polsce Ludowej wciąż 
próbowano gospodarkę modernizować. Wymyślano systemy wskaźników, później koncepcje WOG-ów, czyli 
Wielkich Organizacji Gospodarczych, przedstawiano różne propozycje reform. Wydaje mi się, że dzisiaj popeł-
nia się pewien podstawowy błąd. Ocenia się czasy minione z dzisiejszej perspektywy, a nie można porównywać 
tamtych czasów z obecnymi. Dzisiaj moi studenci wciąż wyjeżdżają na zagraniczne uczelnie na semestr lub 
dwa, na stypendium. Kiedyś to było kompletnie niemożliwe, student mógł co najwyżej pojechać do NRD, Cze-
chosłowacji lub Związku Radzieckiego.

Mogę dziś z czystym sumieniem stwierdzić, że w czasie mojej kadencji mobilizowałem cały zespół naukow-
ców uczelni do szczególnego wysiłku, bo wiedziałem, że uczelnia musi rozrastać się i rozwijać.

szło. Jedynie w Zakopiańskich Zakładach Gastro-
nomicznych powierzono Mu, jakby na pocieszenie, 
przewodniczenie pracom zakładowej Komisji Roz-
jemczej. W rezultacie dr Józef Lisak zarzucił wszel-
ką myśl o ponownym podjęciu badań na polu ekono-
mii i oddał się swojej drugiej pasji – prywatnym stu-
diom lingwistycznym i nauczaniu języków obcych.

W jesieni życia powrócił jednakże do studiu-
jącej młodzieży, głównie tej, dla której los nie był 
zbyt łaskawy. Od 1961 roku rozpoczął nauczanie ję-
zyka angielskiego i niemieckiego w Akademickim 
Sanatorium Przeciwgruźliczym w Zakopanem. Był 
zresztą jedynym kandydatem do tej funkcji. W la-
tach 1964-1968 uczynił z tego zajęcie główne, odcho-
dząc z pracy w gastronomii. Został kontraktowym 
lektorem języków obcych w Akademii Górniczo-Hut-
niczej, nauczając zarówno w Zakopanem, jak i dojeż-
dżając na zajęcia do Krakowa. W 1968 przeszedł na 
emeryturę. Kontynuował pracę nad pięciojęzycz-
nym słownikiem terminów ekonomicznych i pisał 
dalszy ciąg autobiografii.

W 1969 roku przeprowadził się do Bielska-Bia-
łej. Służył jeszcze w razie nagłej potrzeby pomocą 
w tłumaczeniu włoskiej korespondencji krążącej po-
między bielską Wytwórnią Sprzętu Komunikacyj-
nego a koncernem Fiata.

Zmarł 28 marca 1984 roku, niszcząc przed 
śmiercią gromadzone w szufladach kartki autobio-
graficznych zapisków. Więcej o dr. Lisaku już się 
chyba nie dowiemy. Za to przywracana jest w „Jego” 
uczelni należna Mu pamięć wraz z rosnącymi prze-
jawami zasłużonego uznania. 
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Po pierwsze rozwijać się
prof. Zbigniew Messner  

rektor w latach 1975-1982
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W czasach mego rektorowania borykaliśmy się często z bardzo podstawowymi problemami, lecz chyba nie 
warto już dzisiaj o tym mówić. Kilka spraw udało nam się jednak załatwić. Uruchomiliśmy wtedy dwa duże 
programy badawcze. Pierwszy, którego byłem koordynatorem, obejmował zespoły naukowe większości pol-
skich uczelni ekonomicznych. Drugi program dotyczył konsumpcji. Kierowała nim prof. Józefa Kramerowa. 
W obydwu programach skoncentrowaliśmy się na badaniach teorii ekonomii opierając się na światowej litera-
turze, a nie na realiach jakie wówczas istniały. Już na początku realizacji programów zakładaliśmy, że nie zaj-
mujemy się realiami socjalistycznych przedsiębiorstw. Zarzucano nam, że nie badamy aktualnych problemów 
gospodarczych, a nam chodziło o nowe koncepcje światowe. Nie zależało nam na badaniach realiów socjalizmu. 
Wiedzieliśmy, że jest to końcowy okres tamtego systemu, przedsiębiorstwa socjalistyczne były tak niewydolne, 
że nie było sensu tego badać. Mogło to mieć jedynie pewną wartość historyczną.

Nam zależało na tym, aby młodzi naukowcy mogli studiować literaturę i naukę światową. Miało to dla nas 
powab nowości, było szalenie interesujące. Dzięki obu programom badawczym obroniono kilkadziesiąt habi-
litacji. Uczestniczyło w nich wielu czołowych dzisiaj profesorów zarządzania w Polsce. Dzięki nim zyskaliśmy 
silną kadrę naukową. Jeden z moich ówczesnych studentów znalazł się wtedy w grupie kilkunastu naukow-
ców, którzy samorzutnie, poza oficjalnymi strukturami władzy, przygotowywali samorządowy program reform 
dla kraju. Kierował nimi nieznany jeszcze wtedy młody naukowiec z SGH, Leszek Balcerowicz.

Kolejną istotną sprawą, którą udało się nam zrealizować było nawiązanie bardzo intensywnej współpracy 
międzynarodowej, m.in. z uczelniami niemieckimi, a także z uczelniami w Bratysławie i Ostrawie. Organizo-
waliśmy cykliczne konferencje międzynarodowe. Było to ważne także dlatego, że młoda kadra naukowa mogła 
publikować za granicą.

Udało nam się także zbudować nowy budynek Akademii („D”), choć uczciwie przyznam, że prace projekto-
we rozpoczęto jeszcze za czasów mego poprzednika, czyli prof. Zbigniewa Messnera. Budowaliśmy go w szczy-
towym okresie gospodarki niedoboru, stąd wymagało to od nas ogromnego wysiłku.

Lata dziewięćdziesiąte, kiedy to sprawowałem funkcję rektora, były okresem wielkich przemian w kraju. 
Jeśli zaś wyższe uczelnie mogą się czegoś bać, to z pewnością rewolucji wewnętrznej. Jestem głęboko przeko-
nany, że wyższym uczelniom najbardziej służy spokój. Powinien to jednakże być spokój kreatywny. Żadna re-
wolucja nie jest, jak sądzę, uczelni potrzebna, natomiast potrzebne jej są zmiany.

W czasie owych wielkich przemian szczęśliwie zdarzyło się, że część pracowników uczelni weszła w okres 
emerytalny. Wobec tego, bez większego wysiłku i bez szkody dla procesu naukowego i dydaktycznego, w sposób 
naturalny udało nam się przejść przez konieczne reformy. Niesłychanie ważną sprawą była dla nas wówczas 
zmiana struktury organizacyjnej Akademii. Wcześniej uczelnia miała co prawda dwa wydziały, lecz nawet ich 
nazwy wynikały z ducha głębokiego komunizmu. Bo jak inaczej skomentować nazwę: Wydział Handlu, Trans-
portu i Usług – to coś kompletnie niezrozumiałego. Albo Wydział Przemysłu, cóż to miało wspólnego z kursem 
ekonomii? Oczywiście nic. Wobec tego trzeba było dokonać zmian organizacyjnych. Powstały wtedy dwa nowe 
wydziały, które funkcjonują do dzisiaj. Wymagało to oczywiście pewnego wysiłku, przygotowań, zdobycia od-
powiednich uprawnień. Udało się, choć sprawiało to mnóstwo kłopotów, także studentom, którzy przenosili się 
na nowe wydziały. Powstały wtedy Wydziały Zarządzania i Ekonomii.

Niesłychanie ważną sprawą była dla nas wówczas także całkowita zmiana treści wykładanych przedmio-
tów. Wszystkie uczelnie w Polsce zmagały się wtedy z tym problemem. Nie byliśmy wyjątkiem. Jak sobie po-
radziliśmy? Rada Główna Szkolnictwa Wyższego opublikowała tak zwane wytyczne programowe, zresztą przy 
współudziale uczelni ekonomicznych. Bardzo aktywnie w tym uczestniczyliśmy. Następnie przenieśliśmy je 
na grunt uczelni.

Nie dokonalibyśmy tego wszystkiego, gdyby nie bardzo owocne współdziałanie organizacji studenckich. 
Było to dla nas niesłychanie ważne. Studenci zdawali sobie sprawę, że następuje bardzo istotna zmiana w sys-
temie nauczania ekonomii, aktywnie współuczestniczyli w tym procesie. Miałem w nich, jako rektor, znako-
mite oparcie. Wszystkie zmiany uzgadnialiśmy z parlamentem studenckim. Wtedy działały jeszcze na uczelni 
różne polityczne organizacje studenckie. Dzisiaj ich już nie ma. Szalenie aktywna była na przykład w Akade-
mii studencka frakcja Unii Polityki Realnej, o czym dzisiaj już nikt nie pamięta. Czuliśmy wówczas autentycz-
ne poparcie studentów dla wprowadzanych zmian.

Śladam
i dr. Józefa Lisaka

W poszukiwaniu światowych trendów
prof. Jerzy Rokita  

rektor w latach 1982-1990

Studenci wspierali zmiany
prof. Krzyszof Zadora  
rektor w latach 1990-1993
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Zdawaliśmy sobie sprawę, że polityka społeczna będzie jednym z kluczowych problemów reformującego się 
kraju, stąd zależało nam na kształceniu studentów w tej dziedzinie. Dlatego jeszcze przed moją kadencją zaini-
cjowałam powstanie Górnośląskiej Szkoły Polityki Socjalnej. Po wejściu w życie nowej ustawy o szkolnictwie 
wyższym, umożliwiającej prowadzenie studiów dwustopniowych, została ona uchwałą Senatu przekształcona 
w 3-letnie wyższe studia zawodowe. Były to studia dzienne i zaoczne na kierunku Ekonomia, ze specjalnością 
Polityka Społeczna.

Początkowo studia zaoczne były przeznaczone dla pracowników Wojewódzkiego Zespołu Opiekuna Spo-
łecznego. Już jako rektor doprowadziłam do podpisania umów dotyczących kształcenia kadr dla instytucji 
ubezpieczenia społecznego, czyli ZUS i KRUS. Powołano też wówczas pełnomocnika rektora do spraw wyż-
szych studiów zawodowych w zakresie polityki społecznej. Studia te realizowaliśmy we współpracy z francu-
skim Centre National d’Etudes Supérieures de Sécurité Sociale (CNESS) w Saint Etienne. Jest to jedna z tzw. 
Grand Ecole, wyższych elitarnych szkół o profilu zawodowym. Jej specjalnością jest kształcenie średnich i wyż-
szych kadr dla systemu ubezpieczeń społecznych we Francji. Moje starania o utworzenie nowej jakościowo 
ścieżki kształcenia zostały finansowo wsparte funduszami europejskimi, w ramach projektu Przebudowa 
Systemu Kształcenia Kadr Zarządzających Ubezpieczeniami Społecznym w Polsce. Utrzymywaliśmy także 
kontakty naukowe z ośrodkami zagranicznymi z Austrii, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Czech, Litwy, 
Chorwacji i Słowacji.

Realizowaliśmy również liczne badania naukowe, w tym w ramach grantów KBN, badań własnych czy 
międzynarodowych. Za jeden z największych sukcesów zespołu polityki społecznej uważam wykształcenie oko-
ło 1200 polityków społecznych na studiach licencjackich i magisterskich. Są przydatni w regionalnych ośrod-
kach polityki społecznej, w ośrodkach pomocy społecznej, w urzędach pracy i jednostkach samorządu lokalne-
go. Rozwój polityki społecznej na Śląsku ukształtował się także dzięki głosom naukowców ukazujących słabe 
strony poziomu i jakości życia, trudne warunki egzystencji, tym samym traktowali politykę społeczną jako 
ostrzeżenie przed konsekwencjami nadmiernej industrializacji.

Moja kadencja przypadała na okres tuż przed akcesją Polski do Unii Europejskiej. Była to szczególna per-
spektywa, stąd nasze pierwsze działania zmierzały do wkomponowania się w europejskie struktury. Za cza-
sów mojego rektorowania zawarliśmy 120 umów międzynarodowych, rozwijaliśmy projekty dydaktyczne w pro-
gramach Socrates i Leonardo da Vinci. Utworzyliśmy Biuro Programów i Współpracy Międzynarodowej, które 
nie zajmowało się kupowaniem biletów dla wyjeżdżających za granicę, ale prawdziwym rozwojem wymiany 
między uczelniami.

Do dzisiaj zdobywamy najwięcej punktów w rankingach ze względu na międzynarodową współpracę. Były 
to sprawy o podstawowym znaczeniu. Moim ideałem było, aby każdy student, no może nie każdy, ale część stu-
dentów, przynajmniej przez kilka miesięcy odbywało staże i praktyki za granicą. Dzisiaj to wszystko owocuje, 
szczególnie w projektach europejskich. Kosztowało nas to sporo wysiłku, ale warto było.

Pomaga nam to także obecnie w pozyskiwaniu studentów zagranicznych. Prowadzimy wspólne studia 
z Uniwersytetem w Nottingham oraz Uniwersytetem Technicznym w Brnie, stąd studenci otrzymują trzy dy-
plomy. Marzy nam się dalsze rozwijanie praktyk studenckich za granicą. Na nowe przedsięwzięcia zdobyliśmy 
w ostatnich czasach spore fundusze unijne. Przygotowaliśmy z moim zespołem projekt finansowany z Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na 281 zakwalifikowanych projektów udało nam się uzyskać trzecią lokatę. 
Dzięki temu na unowocześnienie procesu dydaktycznego w Akademii zdobyliśmy 12,5 mln zł.

W czasie moich kadencji udało nam się także zdobyć dla uczelni zespół pałacowo-parkowy w Młoszowej. 
Pałac z 12-hektarowym parkiem jest dzisiaj własnością Akademii. Niedawno otrzymaliśmy z ministerstwa 
niecałe 30 milionów złotych na remont tego ośrodka. Organizować w nim będziemy szkoły letnie, konferencje 
i studia międzynarodowe. Takiego ośrodka nie ma w regionie nikt. Jesteśmy z niego bardzo dumni.

Wielką wagę przywiązywaliśmy do wzmacniania kadry naukowej. Było sporo doktoratów, habilitacji, pro-
fesur. To stworzyło możliwość podjęcia decyzji o uruchomieniu trzeciego wydziału na uczelni – Wydziału Fi-
nansów i Ubezpieczeń. W ciągu niespełna czterech lat uzyskał pełnię uprawnień akademickich do nadawania 
tytułów doktorskich i habilitacji.

Naukowcy ostrzegają
prof. Lucyna Frąckiewicz  
rektor w latach 1993-1996

Wkomponować się w europejskie struktury
prof. Jan Wojtyła  
rektor w latach 1996-2002
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Najważniejszą dla nas sprawą w pierwszych latach mojego rektorowania było tworzenie nowego prawa o szkolnic-
twie wyższym. Trwało to długo, lecz pod koniec kadencji rządu prof. Marka Belki prawo to zostało uchwalone. Ustawa 
zmieniała dość zasadniczo system szkolnictwa wyższego. Wprowadziła m.in. trzystopniowy system studiów, ponie-
waż studia doktoranckie uznano za trzeci stopień edukacji wyższej. Ustawa zmieniła także radykalnie system upraw-
nień akademickich, zmieniła kategorię szkół wyższych. Wszystko to oznaczało konieczność przestawienia uczelni na 
nowe tory. Opracowaliśmy nowe programy, stworzyliśmy nowy regulamin, znacznie indywidualizujący studia.

Dziś zbieramy tego owoce, zarówno pozytywne, jak też te, które można postrzegać jako pewien kłopot. Nowy zin-
dywidualizowany system nauczania podnosi koszty, powoduje też czasem zamieszanie organizacyjne. Studenci są za-
pewne z niego zadowoleni, choć przechodząc na nowy system musieli się z nim oswoić. Mechanizm ten musi się do-
trzeć. Faktem jest, że była to ogromna zmiana w uczelni.

W tym też czasie Polska wchodziła do Unii Europejskiej. Mogliśmy już wtedy starać się o fundusze europejskie na 
wsparcie inwestycji. Staraliśmy się o pieniądze na budowę nowej biblioteki. W końcu uzyskaliśmy je, wraz z Uniwer-
sytetem Śląskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Pojawiły się też fundu-
sze europejskie na badania naukowe i ważne było, aby z nich skorzystać. Już dużo wcześniej korzystaliśmy z unijnych 
programów międzynarodowej wymiany studentów, najpierw w ramach Programu Socrates-Erasmus, później także 
Leonardo da Vinci. Wielu studentów wyjeżdżało, i nadal wyjeżdża, na zagraniczne uczelnie.

Na początku mojej kadencji ministerstwo edukacji wyraziło zgodę na utworzenie trzeciego wydziału, czyli Wy-
działu Finansów i Ubezpieczeń. Dzisiaj wydział ten cieszy się największą popularnością. Oznacza to, że pomysł był 
trafiony. Ponadto, razem z innymi uczelniami ekonomicznymi i wydziałami ekonomicznymi dużych uniwersytetów, 
usiłowaliśmy uzyskać zgodę na uruchomienie unikatowego kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Stara-
liśmy się o to przez kilka lat, aż w końcu dwa lata temu uzyskaliśmy na to zgodę. Udało nam się także utworzyć ko-
lejny kierunek – Gospodarka Przestrzenna. Po dwóch latach widać już, że jest również bardzo popularny. W nowym 
roku akademickim ruszył też kolejny kierunek, jakim jest Logistyka.

Jakie napotykałem problemy? Martwiła mnie stale pogarszająca się sytuacja finansowa szkół wyższych. Nie było 
wprawdzie dramatu, nie musieliśmy się niczego specjalnie obawiać, jednak trzeba było zdawać sobie sprawę, że przy-
bywa nam budynków, sprzętu, a utrzymanie ich coraz więcej kosztuje. Koszty uczelni rosną szybko, a dotacje wolniej. 
W ostatnich latach była dobra koniunktura, dochody budżetu były wyższe, więc ministrowie nie skąpili. Teraz zbliża 
się kryzys, trzeba przygotować się na gorsze czasy. Zbliża się także niż demograficzny. Obecne władze uczelni będą 
musiały się z nim zmierzyć.

Musimy zdawać sobie sprawę, w jakim momencie rozwoju gospodarczego znajdujemy się obecnie. Już wcześniej 
wiedzieliśmy, że dla wszystkich uczelni w kraju nadchodzą niełatwe czasy. Teraz dodatkowo mamy do czynienia z re-
cesją, a może i kryzysem gospodarczym. Uczelnia finansowana jest w ponadpołowie z budżetu, wobec tego wszelkie 
trudności jakie przeżywa budżet mogą przełożyć się na sytuację uczelni, a sądzę, że budżet będzie miał większe pro-
blemy niż podaje się to oficjalnie. Chyba nie grozi nam zmniejszenie dotacji, ale może się zdarzyć, że kolejne transze 
nie będą nadchodziły w odpowiednim czasie. Oznacza to, że będziemy musieli przykładać większą wagę do dbania 
o nasze przepływy pieniężne i płynność.

Zbliża się też niż demograficzny. Trzeba spodziewać się mniejszej liczby kandydatów na studia w Polsce, a więc 
także silniejszej konkurencji na rynku usług edukacyjnych. Na razie jednak obserwujemy, że nasza silna marka w re-
gionie wciąż przyciąga sporą liczbę kandydatów i tak – albo lepiej – chcemy w dalszym ciągu funkcjonować. Mamy 
tylko nadzieję, że pozostali gracze na rynku tak jak i my postawią na rzetelne konkurowanie, a nie na działania jakie 
nie przystoją szkołom wyższym.

Mamy spore zamierzenia inwestycyjne. Wspólnie z Uniwersytetem Śląskim budujemy bibliotekę. W części ta in-
westycja zostanie sfinansowana z funduszy europejskich, jednak wymagany jest także wkład własny. Jest to spore 
obciążenie, ale jesteśmy do niego przygotowani. Finalizujemy też modernizację budynku przy ulicy ks. bp. St. Adam-
skiego tak, by spełniał wszelkie standardy nowoczesnych obiektów dydaktycznych.

Niestety, nie udało się nam uzyskać funduszy na inwestycję w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycz-
nych, czego bardzo żałujemy, tym bardziej, że Senat Akademii podjął już decyzję o utworzeniu kolejnego wydziału 
o profilu informatycznym. Rozpocząć ma działalność już z końcem stycznia tego roku. Powołując ten wydział będzie-
my mogli rozpocząć starania o uzyskanie statusu uniwersyteckiego. Jest to strategiczny cel nowych władz uczelni. 
Mamy odpowiednią kadrę, przy czym warto podkreślić, że przy powoływaniu nowego wydziału nie utracą uprawnień 
ani do nadawania habilitacji, ani doktoratów dotychczasowe wydziały.

Mamy też ministerialną promesę w wysokości 28,8 mln zł na utworzenie europejskiego ośrodka naukowo-dydak-
tycznego w pałacu w Młoszowej. Ważnym celem Akademii jest jednak nie tylko wzmacnianie jej wizerunku wśród 
uczelni ekonomicznych na arenie międzynarodowej i krajowej, lecz chcemy także intensyfikować naszą współpracę 
w regionie. Chcemy – przede wszystkim z Politechniką Śląską i Uniwersytetem Śląskim, ale też z innymi uczelnia-
mi – stworzyć silną platformę współpracy. Wierzymy, że w wybranych dziedzinach uda nam się połączyć siły i stwo-
rzyć nową jakość.

Uczelnia rozrosła się
prof. Florian Kuźnik  

rektor w latach 2002-2008

Silni w czasach kryzysu
prof. Jan Pyka 
rektor od 2008 roku

Śladam
i dr. Józefa Lisaka

Rozmawiała BC
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Dr hab. inż. Anna Michna
Wpływ organizacyjnego uczenia się na efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsię-
biorstw

Dr hab. Józef Pfaff
Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego

Dr hab. Adam Samborski
Finansowanie przedsiębiorstw poprzez emisje papierów wartościowych – Diagnoza uwarunko-
wań i zależności

Dr hab. Elżbieta Sojka
Migracje ludności i rozwój demograficzny Śląska w okresie transformacji

Dr hab. Sławomir Smyczek
Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych

Wydział Ekonomii

Dr Piotr Ptak
Ekonomiczna rola państwa w teorii Miltona Friedmana a polityka gospodarcza Stanów Zjednoczonych.
Promotor: prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta

Dr Barbara Łagan
Znaczenie pomocy ekonomicznej Unii Europejskiej dla gospodarki Polski ze szczególnym uwzględnieniem pro-
gramu PHARE.
Promotor: prof. AE dr hab. Krzysztof Szaflarski

Dr Teresa Pasterz
Regionalny system innowacji jako instrument wzmacniania konkurencyjności gospodarki regionu.
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Klasik

Dr Kamila Bartuś
Model eksploracji danych w procesie podejmowania decyzji gospodarczych.
Promotor: prof. AE dr hab. inż. Celina M. Olszak

Dr Karina Bedrunka
Efektywność wykorzystania funduszy strukturalnych jako czynnik rozwoju regionalnego.
Promotor: prof. PO dr hab. Krzysztof Malik

Dr Magdalena Wilk
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju edukacji mniejszości niemieckiej w Polsce.
Promotor: prof. AE dr hab. Andrzej Rączaszek

Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie
12 stycznia 2009
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Wydział Finansów i Ubezpieczeń

Dr Jan Konowalczuk
Szacowanie wartości nieruchomości przedsiębiorstw metodami dochodowymi.
Promotor: prof. AE dr hab. Henryk Walica

Dr Mariusz Rosnowski
Zastosowanie metod opcyjnych do oceny rzeczowych przedsięwzięć inwestycyjnych.
Promotor: prof. dr hab. Halina Henzel

Dr Agnieszka Janeta
Strategie płynności finansowej polskich przedsiębiorstw w aspekcie rozwoju rynku krótkoterminowych papie-
rów dłużnych.
Promotor: prof. AE dr hab. Irena Pyka

Dr Zofia Majewska
Stabilność wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce.
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Marcinek

Dr Małgorzata Lipowicz
Obligacje przedsiębiorstw jako instrument pozyskiwania kapitału w warunkach globalizacji rynku finansowego.
Promotor: prof. AE dr hab. Gabriela Łukasik

Wydział Zarządzania

Dr Mariusz Kubus
Zastosowanie minimalnych drzew logicznych do konstrukcji reguł klasyfikacji obiektów społeczno-ekonomicz-
nych.
Promotor: prof. AE dr hab. Eugeniusz Gatnar

Dr inż. Bartłomiej Jabłoński
Koncepcja, konstrukcja i zastosowanie wielowymiarowego modelu finansów przedsiębiorstw produkcyjnych.
Promotor: prof. zw. dr hab. Jerzy Mika

Dr Alina Warzecha-Wocka
Funkcjonowanie małych przedsiębiorstw w gospodarce polskiej na przykładzie małych przedsiębiorstw budow-
lanych.
Promotor: prof. AE dr hab. Maciej Miszewski

Dr Joanna Żukowska
Funkcja monitoringu w organizacji wirtualnej.
Promotor: prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita

Dr Agata Jakubowska
Public relations jako narzędzie kształtowania wizerunku lokalnych instytucji finansowych.
Promotor: prof. AE dr hab. Ewa Zeman-Miszewska

Dr Joanna Strzelczyk-Łucka
Profil absolwenta uczelni ekonomicznej w kontekście oczekiwań polskiego rynku pracy.
Promotor: prof. zw. dr hab. Grażyna Gruszczyńska-Malec

Dr Piotr Pinoczek
Zmiany innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw na Śląsku a rozwój regionu.
Promotor: prof. AE dr hab. Jan Pyka

Dr Marek Rutkowski
Kształtowanie relacji business to business w kanałach dystrybucji materiałów budowlanych.
Promotor: prof. zw. dr hab. Zofia Kędzior

Dr Adrian Pyszka
Formy i zakres stosowania outplacementu w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach.
Promotor: prof. zw. dr hab. Janusz Strużyna
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Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marke-
tingowego oraz współpracujące z nią Katedry: Badań 
Rynkowych i Marketingowych, Badań Konsumpcji, 
Marketingu oraz Rynku i Konsumpcji podjęły inicja-
tywę zorganizowania pierwszej w Polsce międzyna-
rodowej konferencji naukowej poświęconej bizneso-
wi i marketingowi międzynarodowemu na rynkach 
Europy Środkowo-Wschodniej. Podstawowym celem 
konferencji było stworzenie forum wymiany doświad-
czeń, poglądów, idei i koncepcji badań pomiędzy na-
ukowcami i badaczami oraz praktykami gospodar-
czymi z różnych krajów Europy w zakresie biznesu 
i marketingu międzynarodowego. Patronem Głównym 
konferencji był Rektor Akademii Ekonomicznej w Ka-
towicach prof. dr hab. Jan Pyka, a Wojewoda Śląski 
Zygmunt Łukaszczyk objął to przedsięwzięcie patro-
natem honorowym. Patronem, a zarazem Sponsorem 
Głównym konferencji była także Katowicka Specjal-
na Strefa Ekonomiczna (KSSE), reprezentowana przez 
Prezesa Piotra Wojaczka.

Inicjatywa zorganizowania konferencji spotkała 
się z bardzo dużym zainteresowaniem środowisk na-
ukowych w Polsce i za granicą. W konferencji wzię-
ło udział ponad 70 osób, w tym 25 gości z zagrani-
cy tj. z Austrii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, 
Finlandii, Holandii, Słowacji, Litwy i Ukrainy. Auto-
rzy referatów wygłoszonych podczas konferencji re-
prezentowali wszystkie wiodące ośrodki akademic-
kie w Polsce prowadzące badania w zakresie biznesu 
i marketingu międzynarodowego (m.in. Szkoła Główna 

Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocła-
wiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uni-
wersytet Łódzki i Politechnika Łódzka) oraz ośrod-
ki zagraniczne zaangażowane wcześniej w podobne 
przedsięwzięcia naukowe i badawcze (m.in. Vienna 
University of Economics and Business Administra-
tion z Austrii, w tym Competence Center for Cen-
tral & Eastern Europe, University of Vassa z Finlan-
dii, Matej Bel University ze Słowacji). W konferen-
cji uczestniczyli także praktycy gospodarczy, dzielą-
cy się z uczestnikami konferencji swoją wiedzą i do-
świadczeniem praktycznym.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Prze-
wodniczący Rady Programowej Konferencji prof. Le-
szek Żabiński. Przybyłych gości powitał Prorektor 
ds. Nauki AE w Katowicach prof. Krzysztof Marci-
nek. W imieniu Wojewody Śląskiego życzenia owoc-
nych obrad złożył uczestnikom I Wicewojewoda Ślą-
ski Stanisław Dąbrowa. Referat wprowadzający wy-
głosił gość honorowy konferencji prof. Reiner Sprin-
ger z Vienna University of Economics and Business 
Administration z Austrii.

Obrady, którym przewodniczyli krajowi i zagra-
niczni członkowie Rady Programowej Konferencji 
były prowadzone w dziewięciu sesjach tematycznych 
poświęconych następującym zagadnieniom: Sesja I: 
Integracja europejska (prof. Elżbieta Duliniec – 
SGH Warszawa), Sesja II: Strategie marketingu 
międzynarodowego (prof. Jorma Larimo – Uni-
versity of Vassa, Finlandia), Sesja III: Międzynaro-
dowa komunikacja marketingowa (prof. Tomasz 
Domański – Uniwersytet Łódzki), Sesja IV: Orienta-
cja marketingowa (prof. Krzysztof Fonfara – UE Po-

Maja Szymura-Tyc, Grażyna Koniorczyk

International Marketing  
and Business in the CEE Markets
W dniach 16-18 października 2008 roku odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa  
pn. International Marketing and Business in the CEE Markets, zorganizowana przez Katedrę Polityki 
Rynkowej i Zarządzania Marketingowego we współpracyz innymi jednostkami Uczelni.
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konferencja z udziałem prezesa International Project Management Association

znań), Sesja V: Międzynarodowe otoczenie mar-
ketingowe (prof. Tomasz Gołębiowski – SGH War-
szawa), Sesja VI: Strategie marketingu między-
narodowego (prof. Arnold Schuh – Vienna Univer-
sity of Economics and Business Administration, Au-
stria), Sesja VII: Zarządzanie biznesem między-
narodowym (prof. Reiner Springer – Vienna Uni-
versity of Economics and Business Administration 
Austria), Sesja VIII: Międzynarodowe porówna-
nia konsumpcji (dr hab. Sławomir Smyczek – AE 
Katowice), Sesja IX: Internacjonalizacja handlu 
(prof. Maja Szymura-Tyc – AE Katowice).

Prezentowane w sesjach referaty spotkały się 
z dużym zainteresowaniem słuchaczy, inspirując do 
polemicznych wystąpień i dyskusji. Oficjalnymi języ-
kami konferencji były język angielski i język polski, 
a symultaniczne tłumaczenie wystąpień umożliwia-

ło ożywioną wymianę poglądów pomiędzy jej uczest-
nikami – reprezentującymi 10 krajów europejskich. 
Uczestniczący w konferencji praktycy gospodarczy 
(przedstawiciele KSSE, firm konsultingowych i in.), 
wskazywali na duże znaczenie utylitarne porusza-
nej problematyki. Uczestnicy deklarowali ponowny 
udział w kolejnych edycjach konferencji, podkreśla-
jąc jej wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny. 
Profesor Reiner Springer życzył Organizatorom, aby 
konferencja ta stała się „marką” Akademii Ekono-
micznej w Katowicach.

Podsumowania konferencji dokonał prof. Leszek 
Żabiński, dziękując wszystkim uczestnikom za przy-
gotowanie niezwykle interesujących referatów i wy-
stąpień oraz aktywny udział w dyskusji. Wyraził na-
dzieję, że konferencja wpisze się na stałe w kalen-
darz cyklicznych przedsięwzięć naukowych, promu-
jąc katowicką Akademię Ekonomiczną jako ośrodek 
inicjujący międzynarodową współpracę naukowo-ba-
dawczą w zakresie marketingu i biznesu międzyna-
rodowego na rynku europejskim.

W najbliższych miesiącach Organizatorzy pla-
nują wydanie anglojęzycznej monografii obejmującej 
referaty wygłoszone na konferencji i udostępnione jej 
uczestnikom w formie elektronicznej (CD).

Organizatorzy pragną tą drogą serdecznie po-
dziękować patronom konferencji – JM Rektorowi AE 
Katowice i Wojewodzie Śląskiemu, których poparcie 
pozwoliło nadać odpowiednią rangę temu przedsię-
wzięciu oraz sponsorom – Sponsorowi Głównemu – 
Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i PKM 
Tychy. Ich wsparcie finansowe i organizacyjne po-
zwoliło uatrakcyjnić program konferencji. Dziękuje-
my także patronom medialnym: czasopismom „Mar-
keting i Rynek” oraz „Nowy Przemysł”, którzy pro-
mowali to przedsięwzięcie zarówno w środowisku na-
ukowym, jak i biznesowym.

We wrześniu 2008 roku w Ustroniu odbyła się 
konferencja naukowa pt. „Ryzyko w działalności in-
westycyjnej”. Jej organizatorem była Katedra Inwe-
stycji.

Celem konferencji było przybliżenie najnow-
szych osiągnięć i kierunków badań w zakresie ry-
zyka w działalności inwestycyjnej, wzbogacenie do-
robku ekonomii w tym zakresie, dostarczenie no-
wych propozycji i rozwiązań dla świata praktyki. 
Szczególna uwaga poświęcona została metodycz-
nym aspektom zarządzania ryzykiem w działalno-
ści inwestycyjnej. W trakcie konferencji wygłoszo-
nych zostało kilkadziesiąt referatów. Warto zazna-
czyć, że tematyka konferencji była zbieżna z pro-

Piotr Tworek

„Ryzyko w działalności inwestycyjnej”

Redakcja AE Forum Biuletynu Akademii Ekonomicznej w Katowicach przeprasza Autorki i Czytelników, za dokonanie obszernych skrótów 
i zmian oraz za powstałe błędy w komunikacie z konferencji International Marketing and Business in the CEE Markets w drukowanej wersji 
Biuletynu Nr 28 z grudnia 2008 roku. 

Jednocześnie zachęcamy do lektury obszernej relacji z obrad konferencji, w następnym numerze AE Forum.
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blemami, na jakie obecnie napotykają inwestorzy 
oraz instytucje rynku kapitałowego na całym świe-
cie w związku z panującym kryzysem. Podkreśla-
li to uczestnicy konferencji. Oprócz problematyki 
ryzyka, jakie występuje w inwestowaniu finanso-
wym, część referatów poświęcono ryzyku w inwe-
stycjach rzeczowych. Jest to szczególnie aktualny te-
mat w Polsce, biorąc pod uwagę organizację EURO 
2012. Na uwagę zasługuje fakt, że wśród uczestni-
ków znaleźli się również przedstawiciele praktyki. 
Reprezentowali ją przedstawiciele Artal Invest-
ment Sp. z o.o. (prezes zarządu), Bank Gospodar-
ki Żywnościowej S.A. (wiceprezes zarządu), Kato-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa (prezes zarzą-
du), P.H.U. Transport-Spedycja „Wilkans”, Santan-
der Consumer Bank S.A. (wiceprezes zarządu) oraz 
Stowarzyszenie Project Management Polska (pre-
zes). Służyło to wymianie myśli na polu nauki oraz 
rodziło żywą dyskusję w kuluarach. W szczególno-
ści ciekawe okazało się wystąpienie prezes Krysty-
ny Piaseckiej (KSM Katowice), która wygłosiła re-
ferat pt. „Uwarunkowania i ryzyko w działalności 
inwestycyjnej spółdzielni mieszkaniowych na pod-
stawie doświadczeń Katowickiej Spółdzielni miesz-

kaniowej w Katowicach”. Jej referat łączył w sobie 
aspekty teoretyczne poparte przykładami z prakty-
ki inwestowania w spółdzielni mieszkaniowej. Rów-
nie duże zainteresowanie wzbudził referat prezesa 
Stanisława Sroki (SPMP) pt. „Metody i techniki za-
rządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie nakiero-
wanym na projekty”. Jako osoba działająca od wielu 
lat w świecie biznesu prezes S. Sroka zwrócił uwagę 
na wymiar praktyczny ryzyka w komercyjnych pro-
jektach inwestycyjnych, jakie zostały zrealizowane 
w jego firmie.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie prof. Krzysz-
tofa Marcinka, który wygłosił wykład wprowadzają-
cy, w którym podkreślił znaczenie ryzyka oraz jego 
wpływ na współczesne inwestowanie oraz zaakcento-
wał potrzebę organizowania konferencji i sympozjów 
poświęconej tego typu problematyce w przyszłości. 
W otwarciu uczestniczył też burmistrz Ustronia 
Ireneusz Szarzec. Wszystkim obradom przewodni-
czyła prof. Halina Henzel, a poszczególne sesje pro-
wadzili kolejno:

Sesja I:  Rozwój rynku nieruchomości a ryzyko  
– aspekty makroekonomiczne – prof. Ha-
lina Henzel,

Sesja II:  Ryzyko w ocenie rzeczowych projektów 
inwestycyjnych – prof. Henryk Gawron,

Sesja III:  Ryzyko inwestowania w nieruchomości  
– prof. Ewa Kucharska-Stasiak,

Sesja IV:  Ryzyko projektów inwestycyjnych reali-
zowanych w ramach partnerstwa publicz-
no-prywatnego – prof. Adam Nalepka,

Sesja V:  Ryzyko inwestowania na rynku kapitało-
wym – część I – prof. Stanisław Belniak,

Sesja VI:  Zarządzanie ryzykiem w przedsiębior-
stwie – prof. Halina Towarnicka,

Sesja VII: Ryzyko inwestowania na rynku kapitało-
wym – część II – prof. Krzysztof Jajuga.

Wśród znamienitych profesorów w gronie uczest-
ników konferencji znaleźli się znani ekonomiści: 
prof. Elżbieta Mączyńska (prezes Polskiego Towa-
rzystwa Ekonomicznego) i prof. Dariusz Zarzecki 
(Uniwersytet Szczeciński).
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Największym sukcesem organizatorów było po-
zyskanie gości z zagranicy. Świadczy to o dużym 
prestiżu i renomie konferencji oraz zainteresowa-
niu, jakie wzbudziła w regionie. Specjalnym go-
ściem był pan Veikko Välilä (Finlandia) pełniący 
wówczas funkcję prezesa Międzynarodowej Orga-
nizacji Zarządzania Projektami (International Pro-
ject Management Association) z siedzibą w Holan-
dii. Wygłosił on wykład poświęcony problematyce 
zarządzania ryzykiem w projektach infrastruktu-
ralnych. Prezes Veikko Välilä jest znanym i cenio-
nym na świecie ekspertem w dziedzinie project ma-
nagement. Pełnił też liczne funkcje w dużych kor-
poracjach na świecie (Siemens Corporation, Palo-
mex Oy, Kone Corporation, Industrial Mutual Insu-
rance Company, Hansa Industrial Insurance N.V., 
Sampo Industrial Insurance, If P&C Insurance Co. 
Ltd, Marsh Oy). W szczególności specjalizuje się 
w zarządzaniu ryzykiem w dużych projektach in-
frastrukturalnych oraz inwestycjach realizowanych 
w przemyśle. W przeszłości był też ministrem han-
dlu i przemysłu w Finlandii. Wśród gości z zagra-

nicy był również Pan Juan de Palacios (Hiszpania) 
z grupy kapitałowej Santander Consumer. Wygłosił 
wykład poświęcony polityce inwestycyjnej oraz ry-
zyku w działalności jednej z największych na świe-
cie grup kapitałowych. W obecnej sytuacji, jaka pa-
nuje na światowych rynkach finansowych, jego wy-
kład okazał się szczególnie cenny.

Konferencję podsumowała i uroczyście zamknę-
ła prof. Halina Henzel, która zapowiedziała dwuto-
mową publikację materiałów konferencyjnych w for-
mie opracowania zwartego w 2009 roku.

Organizacja konferencji nie byłaby możliwa bez 
współudziału sponsorów: Kopex S.A., Wolters Klu-
wer Polska Sp. z o.o., International Publishing Se-
rvice Sp. z o.o., Cash Flow S.A.; partnerów: Kompa-
nii Węglowej S.A. i Katowickiego Holdingu Węglo-
wego S.A. oraz patronów medialnych: Stowarzysze-
nia Project Management Polska, Project Evolution 
Sp. z o.o., „Gazety Bankowej” i serwisu Money.pl.

SMSH  
– nowe otwarcie

9 grudnia br. w nowej siedzibie Śląskiej 
Międzynarodowej Szkoły Handlowej w Katowicach, 
w budynku Akademii przy ul. ks. bpa S. Adamskiego, 
odbyło się seminarium pt. „Nowe Otwarcie”. 
Wśród gości byli m.in. rektor, prof. Jan Pyka, 
prof. Józef Kolonko – współzałożyciel Szkoły, 
prodziekan Wydziału Zarządzania dr Wojciech 
Dyduch – absolwent Szkoły.

Po uroczystym powitaniu gości dyrektor SMSH, 
prof. Krystyna Jędralska, wskazała na dwa zasad-
nicze motywy, które wpłynęły na wybór tematu 
spotkania. Pierwszym z nich jest nowa lokaliza-
cja SMSH, drugi to refleksja nad czasem obecnym 
i przyszłością Szkoły jako wspólnej jednostki Aka-
demii Ekonomicznej w Katowicach i Uniwersytetu 
Śląskiego.

Następnie prof. Jędralska przedstawiła uwarun-
kowania na rynku edukacyjnym w czasie tworzenia 
szkoły oraz obecne. „SMSH jako wspólne przedsię-
wzięcie AE i UŚ powstałe przy współudziale ESC 
w Tuluzie i Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow 
rozpoczęła 18 rok działalności dydaktycznej. Szko-
ła powstała w sytuacji deficytu kadr menedżerskich 
zdolnych sprostać wymaganiom tworzącego się no-
wego ładu gospodarczego na początku lat 90. SMSH 
powstała w warunkach słabej konkurencji na ryn-

Kinga Kajfosz
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ku edukacyjnym – jako szkoła pionierska kształcą-
ca studentów o różnorodnych korzeniach akademic-
kich, tj. pochodzących ze szkół technicznych, huma-
nistycznych, matematyczno-fizycznych, artystycz-
nych itp. aspirujących do pełnienia funkcji mene-
dżerskich w różnych podmiotach rodzącej się gospo-
darki rynkowej. Dzisiaj inna jest sytuacja na rynku 
pracy, rynek edukacyjny stał się ekspansywny, dy-
namiczny i zdywersyfikowany, zarówno w wymia-
rze krajowym, jak i międzynarodowym. Skutkuje 
to wysokimi wymaganiami jakościowymi pakietów 
edukacyjnych oraz kompetencji absolwentów szkół 
wyższych. Owe standardy przywdziano w gorset 
tzw. minimów kadrowych i programowych, które 
regulują funkcjonowanie i rozwój uczelni. Aby okre-
ślić dziś Szkoły i jej jutro, należy nań spojrzeć przez 
pryzmat:
1) podstawowych domen działania,
2) współpracy z otoczeniem,
3) atutów kształcenia,
4) sukcesów studentów,
5) karier zawodowych absolwentów,
6) planów na przyszłość”.

Obecnie SMSH prowadzi uzupełniające studia 
magisterskie na kierunku Zarządzanie, specjal-
ność: Zarządzanie Projektami Międzynarodowymi 
oraz następujące studia podyplomowe:
– Inżynieria Finansowa i Bankowość,
– Finanse i Auditing,
– Zarządzanie Biznesem,
– Wprowadzenie Przedsiębiorstw na Rynek Eu-

ropejski – kierunek, który posiada akredytację 
ESC Toulouse i ESC Clermont-Ferrand.
Szkoła współpracuje zarówno z podmiotami kra-

jowymi, jak i zagranicznymi. Wśród krajowych part-

nerów SMSH są: Akademia Ekonomiczna w Ka-
towicach, Uniwersytet Śląski, Maison St.Etienne 
oraz różne instytucje gospodarcze. W otoczeniu za-
granicznym prof. Jędralska wyróżniła następujące 
jednostki: ESC Toulouse, ESC Clermont-Ferrand, 
Universite de Haute Savoie Annecy, Ecole Poly-
technique Paris, Universite Cergy Portoise Paris, 
EBCL.

Atutami szkoły są jej wykładowcy, wywodzący 
się z Akademii Ekonomicznej i Uniwersytetu Ślą-
skiego, oraz międzynarodowa kadra (wykładow-
cy z uczelni zagranicznych oraz praktycy ze środo-
wisk biznesowych). Do innymi walorów kształcenia 
w SMSH należy zaliczyć:
– możliwość uzyskania podwójnego dyplomu (pol-

skiego i francuskiego),
– interaktywne metody kształcenia,
– zajęcia warsztatowe,
– skuteczną komunikację w dwóch językach ob-

cych,
– staże w firmach krajowych i międzynarodo-

wych.
Dalej przedstawione zostały sukcesy studentów 

SMSH w 2008 roku. Student Szkoły zajął pierwsze 
miejsce w Krajowym Konkursie Wiedzy Ekonomicz-
nej, a zespół studentów wygrał ogólnopolski kon-
kurs firmy L’Oreal; zwycięska drużyna wyjechała 
na europejski finał do Paryża. Z międzynarodowego 
spotkania EUROSURVEY – Haute Savoie Annecy 
studenci szkoły wrócili z medalami złotymi, srebr-
nymi oraz brązowymi.

Na zakończenie swojego wystąpienia prof. Ję-
dralska wyraziła nadzieję, „że osiągnięcia Śląskiej 
Międzynarodowej Szkoły Handlowej powinny sta-
nowić wartość dodaną SMSH w kreowaniu unika-
towego kierunku studiów w ramach Wydziału «Biz-
nes Międzynarodowy», biorąc pod uwagę nagroma-
dzony kapitał intelektualny (organizacyjny i ludz-
ki) oraz kapitał relacyjny”.

Następnie głos zabrał rektor, prof. Jan Pyka, 
który na początku swojego wystąpienia nawiązał 
do czasów powstania Szkoły. Zwrócił uwagę na no-
watorskie, jak na tamte czasy, podejście twórców 
szkoły, aby utworzyć jednostkę międzyuczelnianą. 
Rektor podkreślił, że w SMSH wypracowano wiele 
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innowacyjnych rozwiązań, które wpisały się w eu-
ropejską przestrzeń edukacyjną. Szkoła ma szanse 
rozwojowe oraz może stać się w przyszłości funda-
mentem nowego wydziału na Akademii Ekonomicz-
nej. Według rektora, należałoby zacieśnić współpra-
cę uczelni na Śląsku.

Kolejnym punktem seminarium był wykład pt. 
„Komunikuję, więc jestem – o potrzebie komunikacji 

międzykulturowej w świecie biznesu”, który wygło-
siła dr Bożena Czekańska-Mirek. „Sprawne funk-
cjonowanie we współczesnej organizacji wymaga 
posiadania kompetencji kulturowych: poznania ko-
dów kulturowych, zrozumienia innych systemów 
wartości i światopoglądów. Globalne organizacje 
budują swoje struktury dzięki maksymalnie zróż-
nicowanym zespołom, zarówno pod względem naro-
dowości, jak i rasy, języka, płci, wieku. Komunika-
cja międzykulturowa, rozumiana jako oddziaływa-
nie pomiędzy różnymi kulturami służące poznaniu 
i zrozumieniu dla uniknięcia konfliktów i rozwija-
nia współpracy, staje się więc dziś niezbędnym na-
rzędziem pracy współczesnego menedżera. Zrozu-
mienie różnic kulturowych przynosi wymierne ko-
rzyści, ułatwia kontakty biznesowe, jest niezbędne 
w negocjacjach, poprawia efektywność pracy zespo-
łu, wpływa na efekt synergii. Efektywna, nastawio-
na na cel nauka języków obcych to element o kapi-
talnym znaczeniu w edukacji komunikacji między-
kulturowej”. Zróżnicowanym formom dydaktycz-
nym stosowanym w SMSH, takim jak gry z podzia-
łem na role, symulacje, studia przypadków, zawsze 
towarzyszy komentarz dotyczący kontekstu socjo-
kulturowego danego kraju. Takie praktyczne podej-
ście pozwala przygotować absolwenta do funkcjo-
nowania w wielokulturowym środowisku biznesu – 
stwierdziła prelegentka

Następnie odbyła się prezentacja raportu sta-
żowego studentów II roku pt. „Mój pierwszy staż”. 
Później dwie absolwentki Szkoły – Karolina Mu-
cha-Kuś i Kinga Kapica opowiedziały, jak wiedza 
i umiejętności zdobyte w SMSH pomagają im w ich 
pracy zawodowej.

Na zakończenie seminarium głos zabrali goście: 
prof. Józef Kolonko oraz dr Wojciech Dyduch.
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W październiku w Ustroniu 
odbyła się IX Konferencja Dy-
daktyczna Naukowego Towarzy-
stwa Informatyki Ekonomicznej 
(NTIE) „Informatyka ekonomicz-
na jako dziedzina nauki i dydakty-
ki”. Konferencja została połączona 
z organizowaną przez Katedrę In-
formatyki Wydziału Zarządzania 
Akademii Ekonomicznej w Kato-
wicach XXIII Edycją Konferencji 
„Systemy Wspomagania Organi-
zacji (SWO’2008)”.

Naukowe Towarzystwo Infor-
matyki Ekonomicznej istnieje od 
1996 roku. Integruje ono przedsta-
wicieli nauki i praktyki gospodar-
czej. Prezesem Towarzystwa obec-
nej kadencji jest prof. Henryk Sro-
ka, kierownik Katedry Informaty-
ki Wydziału Zarządzania Akade-
mii Ekonomicznej w Katowicach. 
W skład Zarządu NTIE wchodzą: 
prof. Witold Abramowicz z Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Po-
znaniu, prof. Marian Niedźwie-
dziński z Uniwersytetu Łódzkiego, 
prof. Andrzej Kobyliński ze Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie, 
dr Małgorzata Pańkowska i mgr 
Edyta Abramek z Akademii Eko-
nomicznej w Katowicach. Aktual-
nie NTIE liczy około 100 członków. 
Celem Naukowego Towarzystwa 
Informatyki Ekonomicznej jest 
prowadzenie, inicjowanie i popiera-
nie badań naukowych w dziedzinie 
informatyki ekonomicznej oraz po-
pularyzowanie praktycznego zasto-
sowania jej osiągnięć w gospodarce 
i w życiu społecznym. Członkowie 
NTIE przyczyniają się do osiągnię-
cia celów przez studia i badania 
naukowe, współdziałanie z krajo-

wymi i zagranicznymi instytucja-
mi oraz stowarzyszeniami nauko-
wymi, uczelniami i organizacja-
mi gospodarczymi, organizowanie 
konferencji krajowych i międzyna-
rodowych, prowadzenie działalno-
ści wydawniczej z zakresu proble-
matyki informatyki ekonomicznej, 
organizację Konsorcjum dla Dok-
torantów i Konkursu Prac Dyplo-
mowych.

Głównym zamierzeniem IX 
Konferencji Dydaktycznej NTIE 
było podjęcie dyskusji na temat 
miejsca informatyki ekonomicznej 
w naukach informatycznych, zna-
czenia rozwoju informatyki ekono-
micznej dla nauk ekonomicznych 
i zarządzania oraz organizacji prac 
naukowo-badawczych w obszarze 
informatyki ekonomicznej. Orga-
nizatorzy przyjęli założenie, że 
konferencja NTIE powinna stano-
wić forum dla wspólnej pracy 
przedstawicieli Katedr Informaty-
ki, Ekonometrii, Statystyki i Ba-
dań Operacyjnych akademii eko-
nomicznych, uniwersytetów i poli-
technik nad nowymi kierunkami 
studiów i skoordynowanymi pro-
gramami nauczania. Na konferen-
cji dyskutowano o różnych koncep-
cjach i prezentowano poglądy do-
tyczące rozwoju dydaktyki oraz 
potrzeb praktyki związane z no-
woczesnym kształceniem realizo-
wanym na uczelniach wyższych. 
Przedmiotem obrad było dostoso-
wanie treści programów naucza-
nia informatyki ekonomicznej do 
wymogów Karty Bolońskiej, by 
kształcić ludzi posiadających umie-
jętności kreowania wiedzy i przy-
gotowanych do profesjonalnego 

posługiwania się nowoczesnymi 
technologiami informatycznymi. 
Obrady konferencyjne odbywały 
się w zaplanowanych sesjach, w któ-
rych uczestniczyli pracownicy na-
ukowi z uczelni wyższych Wrocła-
wia, Katowic, Warszawy, Pozna-
nia, Szczecina, Gdańska, Krako-
wa, Łodzi i Częstochowy. W konfe-
rencji wzięło udział ok. 70 osób – 
członków NTIE i specjalistów za-
stosowań informatyki w zarządza-
niu i ekonomii. Konferencja po-
zwoliła dokonać przeglądu kierun-
ków aktywności naukowej człon-
ków i sympatyków NTIE i ułatwić 
nawiązywanie współpracy między 
przedstawicielami różnych ośrod-
ków naukowych.

22 października, zgodnie z pro-
gramem, prezes NTIE prof. Hen-
ryk Sroka dokonał uroczystego 
otwarcia konferencji. W imieniu 
władz Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach, zaproszonych gości, 
członków NTIE i uczestników kon-
ferencji przywitał prorektor ds. or-
ganizacyjnych Akademii Ekono-
micznej, prof. Jerzy Gołuchowski. 
W pierwszym dniu odbyły się trzy 
sesje. Sesji I „Informatyka jako 
dziedzina dydaktyki” przewodni-
czył prof. Adam Nowicki z Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu, który zaprosił do panelu 
prof. Jerzego Gołuchowskiego i prof. 
Andrzeja Barczaka z Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach oraz 
prof. Witolda Abramowicza z Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Po-
znaniu. Adam Nowicki stwierdził, 
że przyszłość kierunku informaty-
ka ekonomiczna zależy od mło-
dych pracowników nauki i popro-
sił o wystąpienie w dyskusji dr. Ar-
tura Rota i Grację Wydmuch z Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu oraz dr Magdalenę Kotnis 
z Uniwersytetu Szczecińskiego i dr. 
Mariusza Grabowskiego z Uni-

INFORMATYKA EKONOMICZNA 
JAKO DZIEDZINA  
NAUKI I DYDAKTYKI

Henryk Sroka, Teresa Porębska-Miąc, Małgorzata Pańkowska
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wersytetu Ekonomicznego w Kra-
kowie. Adam Nowicki rozpoczął 
dyskusję od swojego wystąpienia 
na temat „Technologie informacyj-
ne jako drogowskaz dla rozwoju 
Informatyki i Ekonometrii”. Wska-
zał uczestnikom panelu wiele te-
matów do dyskusji:
– przekształcenie uczelni ekono-

micznych w uniwersytety,
– przyszłość kierunku Informa-

tyka i Ekonometria,
– sylwetka absolwenta,
– obszary zainteresowań najnow-

szymi technologiami,
– kształcenie informatyków na 

poziomie inżynierskim,
– skutki wprowadzenia 2-stop-

niowego programu studiów,
– ocena obecnego poziomu kształ-

cenia,
– ocena standardów kształcenia 

w zakresie informatyki ekono-
micznej.
Sesji II „Miejsce informatyki 

ekonomicznej w naukach infor-
matycznych i zarządzania – roz-
wój technologii informatycznych – 
technologie wirtualne” przewodni-
czył prof. Jerzy Kisielnicki z Uni-
wersytetu Warszawskiego. Roz-
począł dyskusję od stwierdzenia, 
że podstawą jego wystąpienia jest 
praca nad książką napisaną pod 
jego kierunkiem pt. Virtual Tech-
nologies: Concepts, Methodologies, 
Tools and Applications. Książka 
została wydana w 2008 roku przez 
Information Science Reference, 
Hershey-New York i zawiera opra-
cowania 255 ekspertów. Po wystą-
pieniu prof. Jerzego Kisielnickiego 
udział w panelu wzięli prof. Celi-
na Olszak z Akademii Ekonomicz-
nej w Katowicach, prof. Jerzy Kor-
czak z Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu, prof. Leszek 
Kiełtyka z Politechniki Często-
chowskiej i prof. Bernard Kubiak 
z Uniwersytetu Gdańskiego.

Trzecią Sesję pt. „Quo vadis 
informatyko” poprowadził prof. 
Zdzisław Szyjewski z Uniwersyte-
tu Szczecińskiego. Zaproponował, 
by o kierunkach rozwoju informa-
tyki mówić w kontekście ważnym 
dla konferencji dydaktycznej, czy-
li o problemach certyfikacji zawo-
du informatyka. W uzasadnieniu 
ważności kwestii, zwrócił uwagę 
na brak formalnego systemu oce-
ny kwalifikacji informatycznych, 
co może być przyczyną niepowo-

dzeń projektów informatycznych 
i strat finansowych. Zdaniem prof. 
Zdzisława Szyjewskiego, certy-
fikowanie umiejętności informa-
tycznych wymaga ustalenia, kto 
i jak powinien prowadzić certyfi-
kację oraz jaki zasięg i znaczenie 
będą miały przyznawane certyfi-
katy. Następnie prof. Zdzisław 
Szyjewski przedstawił Europej-
ski Certyfikat Zawodu Informa-
tyka (EUCIP) (http://www.eucip.
pl) jako niezależny program cer-
tyfikowania z zakresu informaty-
ki, który zawiera wiele specjali-
stycznych modułów kompetencyj-
nych. Do jego otrzymania nie jest 
konieczne posiadanie konkretne-
go stopnia naukowego, a ocenie 
podlega zarówno wiedza teoretycz-
na, jak i praktyczna. Wypowiedzi 
uczestników konferencji wskazy-
wały, że są na sali zarówno prze-
ciwnicy, jak i zwolennicy certyfi-
kacji. Zwolennicy uważali, że cer-
tyfikaty zachęcają do podnoszenia 
kwalifikacji, certyfikacja wskazuje 
na trend opanowania pewnej wie-
dzy, zainteresowanie certyfika-
tami wśród studentów wskazuje, 
czego potrzebują. Przeciwnicy ar-
gumentowali, że na uniwersytecie 
nie ma miejsca na certyfikaty typu 
ECDL, że certyfikaty mogą stano-
wić jedynie dodatek do dyplomu 
i to studenci powinni sami okre-
ślać, czy i jakie certyfikaty chcą 
uzyskać. Występujący w panelu 
Sesji III prof. Andrzej Kobyliń-
ski ze Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie stwierdził, że nale-
ży certyfikować firmy wytwarzają-
ce oprogramowanie, zwrócił uwa-
gę, że w zawodach zaufania pu-
blicznego nie wystarczy, aby oso-
by je wykonujące miały przygoto-
wanie fachowe, gdyż niezmiernie 
ważna jest jakość wytwarzanych 
dóbr i usług. Zauważył także, że 
mimo certyfikatów, w procesach 
kadrowych przedsiębiorstwa nie 
rezygnują z własnych sposobów 
oceniania kandydatów i pracow-
ników. Zwolennikiem certyfikacji 
okazał się trzeci panelista Sesji III 
prof. Stanisław Stanek z Akade-
mii Ekonomicznej w Katowicach, 
który przedstawił certyfikaty Mi-
crosoft i CISCO, a w zakończeniu 
swojego wystąpienia określił moż-
liwości włączenia uczelni w umo-
wy z przedsiębiorstwami i w pro-
cesy certyfikowania.

Zgodnie z programem, w dru-
gim dniu konferencji, 23 paździer-
nika, swoje prezentacje przedsta-
wili przedstawiciele sponsorów. 
Pierwszą prezentację firmy Accen-
ture poprowadził prof. Witold Abra-
mowicz, który zwrócił uwagę na 
znaczenie firmy Accenture na ryn-
ku i szczególny system szkoleń 
wewnętrznych dla pracowników 
w ośrodku przypominającym kam-
pus uniwersytecki w USA. Drugie-
go sponsora konferencji – przedsię-
biorstwo informatyczne BPSC 
z Chorzowa – zaprezentował prof. 
Adam Nowicki. Podziękował obec-
nemu na konferencji Prezesowi 
BPSC, Franciszkowi Szwedzie, za 
wieloletnią współpracę z Nauko-
wym Towarzystwem Informatyki 
Ekonomicznej i z Uniwersytetem 
Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie 
prowadzone są wspólne zajęcia dy-
daktyczne. Przedstawiciele firmy 
BPSC zaprezentowali najnowsze 
rozwiązania techniczne w zakre-
sie zintegrowanych systemów in-
formatycznych zarządzania klasy 
ERP.

Po prezentacjach sponsorów 
odbyły się sesje konferencji zwią-
zane ściśle z tematyką Systemów 
Wspomagania Organizacji. Refe-
raty wygłoszone na sesjach zosta-
ły opublikowane w monografii pt. 
„Systemy Wspomagania Organi-
zacji SWO 2008. Informatyka eko-
nomiczna jako dziedzina nauki 
i dydaktyki” wydanej przez Wy-
dawnictwo Akademii Ekonomicz-
nej w Katowicach. Monografia za-
wiera 62 artykuły, jednak ograni-
czone ramy czasowe konferencji 
uniemożliwiły prezentacje wszyst-
kich referatów i w pięciu sesjach 
wystąpili:
– prof. Witold Abramowicz, dr An-

drzej Bassara, Szymon Łaza-
ruk, Marek Wiśniewski, Paweł 
Żebrowski, Jarosław Stasiłowicz 
z Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu,

– prof. Leszek Kiełtyka, dr Wal-
demar Jędrzejczyk z Politech-
niki Częstochowskiej,

– dr Karol Chrabański ze Ślą-
skiej Wyższej Szkoły Zarzą-
dzania w Katowicach,

– dr Andrzej Michalski z Poli-
techniki Śląskiej,

– prof. Jadwiga Sobieska-Kar-
pińska, Robert Kutera, dr Hele-
na Dudycz, dr Mirosław Dycz-
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kowski, dr Artur Rot z Uni-
wersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu,

– dr Małgorzata Pańkowska, 
Michał Tymiński z Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach,

– dr Anna Lenart z Uniwersyte-
tu Gdańskiego,

– dr Aleksander Jurga z Poli-
techniki Poznańskiej,

– Jędrzej Wieczorkowski ze Szko-
ły Głównej Handlowej w War-
szawie.
24 października, w ostatnim 

dniu konferencji, swoją obecnością 
zaszczyciła uczestników prof. Zofia 
Kędzior, członek Rady Nauki przy 
Ministerstwie Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego i Komisji Badań na 
Rzecz Rozwoju Gospodarki. Zofia 
Kędzior wygłosiła wykład nt. „Jak 
aplikować o środki na badania na-
ukowe?” i określiła zebranym cele 
reformy nauki polskiej, które obej-
mują zwiększenie konkurencyjno-
ści w stosunku do nauki europej-
skiej i światowej, poprzez stwo-
rzenie struktur organizacyjnych 
i procedur pozwalających na pod-
wyższenie jakości nauki polskiej, 
zwiększenie powiązań nauki z go-
spodarką, dostosowanie standar-
dów nauki polskiej do standar-
dów międzynarodowych, zwiększe-
nie udziału młodych naukowców 
i stworzenie warunków do stoso-
wania zasad dobrej praktyki na-
ukowej.

Podczas konferencji odbyło się 
też uroczyste wręczenie nagród 
i dyplomów promotorom i laure-
atom XII Edycji Konkursu Prac 
Dyplomowych NTIE. W uroczysto-
ści udział wzięli przedstawiciele 
sponsora konkursu – firmy Accen-
ture: Jeremi Konopka, Wojciech 
Iwańczak i Adam Przybycin. Od 
ponad 10 lat Naukowe Towarzy-
stwo Informatyki Ekonomicznej 
organizuje Ogólnopolski Konkurs 
Prac Dyplomowych. Na Konkurs 
zgłaszane są prace doktorskie, 
magisterskie i licencjackie. Celem 
konkursu jest:
1) dążenie do stałego podnosze-

nia jakości prac doktorskich, 
magisterskich i licencjackich,

2) propagowanie nagrodzonych 
i wyróżnionych w konkursie prac 
dyplomowych w drodze ich pre-
zentacji i dyskusji naukowych 
w czasie zjazdów NTIE, w uczel-
niach oraz na krajowych i re-

gionalnych konferencjach i sym-
pozjach, dotyczących tematycz-
nie informatyki ekonomicznej,

3) pobudzanie inicjatyw do podej-
mowania prac badawczych i do 
wymiany doświadczeń w za-
kresie kierunków postępu na-
ukowego w dziedzinie informa-
tyki ekonomicznej,

4) promowanie rozwoju karier za-
wodowych absolwentów.
W tym roku Komisja Konkur-

su Prac Dyplomowych postano-
wiła honorowo nagrodzić zdobyw-
ców I miejsca w grupie prac dok-
torskich:
– autora pracy pt. „Model wir-

tualnego outsourcingu infor-
matycznego dla organizacji go-
spodarczych” – dr. Damiana 
Dziembka z Politechniki Czę-
stochowskiej,

– promotora w/w pracy – prof. 
Adama Nowickiego z Uni-
wersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu.
Dla zgłoszonych na konkurs 

prac magisterskich Komisja Kon-
kursu przyjęła następujące usta-
lenia:
– I miejsce Dariusz Kordoński 

z Akademii Ekonomicznej w Po-
znaniu za pracę pt. „System 
tagujący jako przykład zasto-
sowania koncepcji Enterpri-
se 2.0”, której promotorem był 
prof. Witold Abramowicz,

– II miejsce Agnieszka Pałka 
z Akademii Ekonomicznej w Ka-
towicach za pracę pt. „Moduł 
Controlling systemu CDN XL 
jako przykład rozwiązania kla-
sy Business Intelligence wspie-
rającego podejmowanie decy-
zji w przedsiębiorstwie”, któ-
rej promotorem była dr Ewa 
Ziemba,

– III miejsce Konstanty Hanie-
wicz z Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu za pracę pt. „Ana-
liza skupień usług sieciowych”, 
której promotorem był prof. 
Witold Abramowicz.
Ponadto wyróżnienia otrzymali:

– Radosław Bekanowski ze Szko-
ły Głównej Handlowej w War-
szawie za pracę pt. „Metoda 
punktów funkcyjnych i przy-
kład jej zastosowania”, której 
promotorem był prof. Andrzej 
Kobyliński,

– Krystian Sperka z Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach 

za pracę pt. „Rola technologii 
wielowymiarowej analizy da-
nych we wspomaganiu decy-
zji w przedsiębiorstwie pro-
dukcyjno-handlowym”, któ-
rej promotorem była dr Ewa 
Ziemba.
W ciągu dwunastu dotychcza-

sowych edycji do konkursu zgło-
szono około 200 prac w różnych 
ośrodków akademickich w Polsce. 
Należy zwrócić uwagę, że zgłasza-
ne na konkurs prace mają bar-
dzo wysoki poziom merytoryczny, 
obejmują oryginalne rozwiązania 
i wnioski z badań, są publikowa-
ne i udostępniane instytucjom. 
Należy też podkreślić, że stanowią 
o rozwoju kariery zawodowej i na-
ukowej młodego laureata. Obecnie 
Naukowe Towarzystwo Informaty-
ki Ekonomicznej ogłasza XIII Edy-
cję Konkursu Prac Dyplomowych. 
Szczegółowe informacje o konkur-
sie umieszczone będą na stronie in-
ternetowej NTIE www.ntie.org.pl. 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia 
udziału.

We wrześniu 2009 roku Na-
ukowe Towarzystwo Informaty-
ki Ekonomicznej organizuje Kon-
sorcjum dla Doktorantów. Mery-
toryczny program konsorcjum bę-
dzie obejmował wystąpienia dok-
torantów i dyskusje nad nimi. Pla-
nowane są wystąpienia w trzech 
kategoriach w zależności od etapu 
zaawansowania prac nad doktora-
tem:
– wstępne koncepcje,
– prace zaawansowane,
– próbne obrony.

Konsorcjum odbędzie się w Cen-
trum Szkoleniowo-Konferencyj-
nym Uniwersytetu Łódzkiego ul. 
Rogowskiej 26 w Łodzi. Konsor-
cjum dla Doktorantów NTIE jest 
znakomitą sposobnością dokona-
nia przeglądu kierunków pracy 
naukowej ośrodków informatyki 
ekonomicznej, stwarza możliwość 
wstępnej oceny zarówno badań, 
jak i warsztatu badacza, ułatwia 
nawiązywanie współpracy mię-
dzy przedstawicielami różnych 
wąskich zastosowań informaty-
ki. Szczegółowe informacje o Kon-
sorcjum dla Doktorantów zostaną 
umieszczone na stronie interneto-
wej Naukowego Towarzystwa In-
formatyki Ekonomicznej (www.
ntie.org.pl). Serdecznie zaprasza-
my do odwiedzania w/w strony.
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Procesy internacjonalizacji  
w gospodarce światowej

Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych zorganizowała w październiku 2008 roku  
VII konferencję naukową pt. „Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej”.

Wzięli w niej udział przedstawiciele najważ-
niejszych ośrodków akademickich w kraju: Szko-
ły Głównej Handlowej, Uniwersytetów Ekonomicz-
nych we Wrocławiu i w Krakowie, Uniwersyte-
tu Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyż-
szej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymsto-
ku, katowickiej Akademii Ekonomicznej oraz in-
nych ośrodków naukowych, a także przedstawiciele 
praktyki. Konferencja, która organizowana jest co 
roku w murach naszej Uczelni, stwarza możliwość 
wymiany poglądów dotyczących współczesnych pro-
blemów gospodarki światowej, międzynarodowych 
stosunków ekonomicznych oraz nawiązania bezpo-
średnich kontaktów pomiędzy pracownikami na-
ukowymi zajmującymi się tą problematyką.

Konferencję otworzył prof. Tadeusz Sporek, kie-
rownik Katedry Międzynarodowych Stosunków 
Ekonomicznych, który serdecznie powitał zaproszo-
nych gości i poprosił prorektora ds. nauki AE Kato-
wice, prof. Krzysztofa Marcinka, o jej otwarcie. Ta-
deusz Sporek dokonał merytorycznego wprowadze-
nia do sesji plenarnej podkreślając, że współczesna 
gospodarka świata stawia przed najważniejszymi 
ugrupowaniami regionalnymi, a nawet indywidual-
nymi gospodarkami, ważne wyzwania. W ramach 
powszechnej globalizacji i w epoce społeczeństwa 
informacyjnego dokonuje się bardzo szybki proces 
przemieszczania się sił i tworzenia centrów gospo-
darczych i politycznych. Następnie stwierdził, że 
globalizacja uważana za najwyższy etap procesu 
internacjonalizacji spowodowała, iż do obowiązują-
cej triady przedstawianej w corocznych raportach ko-
nieczne staje się wprowadzenie wielu korekt, a z do-
tychczasowego trójkąta: USA, Europa Zachodnia, 
Japonia tworzy się wielokąt uwzględniający szybko 
rozwijające się gospodarki Chin i Indii. Rozumienie 
globalizacji jako internacjonalizacji występuje naj-
powszechniej, co wynika z faktu, że ostatnie dwie 
dekady XX oraz pierwsze lata XXI wieku cechują 
się coraz większym wzrostem wymiany dóbr, usług 
i osób w skali międzynarodowej. Styl życia, wzorce 
konsumpcji i inne formy kultury rozprzestrzeniają 
się coraz szybciej i docierają coraz dalej. Zachodzą-
ce na świecie zmiany i poruszane problemy inter-

nacjonalizacji, globalizacji i regionalnej integracji 
gospodarczej potwierdzają aktualność stawianych 
stwierdzeń, że niewłączenie się w wymieniane pro-
cesy cofa podmioty gospodarcze, a nawet ugrupowa-
nia w kierunku „globalnej wioski”.

W trakcie sesji plenarnej zostały zaprezentowa-
ne cztery referaty. Pierwszą prelegentką była prof. 
Katarzyna Żukrowska ze Szkoły Głównej Handlo-
wej, której przedstawiła referat pt. „Ewolucja poli-
tyki gospodarczej w efekcie liberalizacji stosunków 
międzynarodowych”. Następnie zostały zaprezento-
wane referaty przez prof. Kazimierza Starzyka ze 
Szkoły Głównej Handlowej pt. „Otwieranie gospo-
darki jako teoretyczna koncepcja roli czynników ze-
wnętrznych w rynkowej transformacji”, prof. Bogu-
sławę Derlich-Skulską z Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu pt. „Kształtowanie polityki cen 
transferowych korporacji transnarodowych w wy-
branych krajach Azji” i Wojciecha Miszczyka z Gór-
nośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw 
pt. „Aspekty europeizacji polskiego przemysłu 
obronnego”. Wygłoszone referaty wywołały ożywio-
ną i bardzo owocną dyskusję.
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W drugiej części konferencji odbywały się obrady 
prowadzone w trzech sekcjach tematycznych. Sek-
cja prowadzona przez prof. Stanisława Szukalskie-
go z Uniwersytetu Łódzkiego dotyczyła problemów 
występujących w gospodarce światowej. Pierwszy 
referat pt. „Ponadgraniczny transfer usług bizne-
sowych jako instrument globalizacji” został wygło-
szony przez przewodniczącego tej sesji. Następnie 
dr Bartosz Michalski w swoim wystąpieniu zwrócił 
uwagę na politykę konkurencji stanowiącej czynnik 
rozwoju i wzrostu gospodarczego, a dr Dominik Ko-
piński przedstawił inicjatywę „Aid for Trade” i głów-
ne przesłanki jej stosowania. Rolę gospodarek BRIC 
we współczesnej gospodarce światowej oraz właści-
wości poznawcze zaprezentowanych prognoz omó-
wiła dr Karolina Klech-Tylec. Natomiast dr Lidia 
Gabryś zaprezentowała referat pt. „Globalne po-
zyskiwanie zasobów – elementem współczesnej in-
ternacjonalizacji i przeobrażeń procesu gospodaro-
wania”. Bardzo aktualną problematykę dotyczą-
cą szoków naftowych w swym wystąpieniu zawarł 
dr Dariusz Staszczak. Ostatnią prelegentką była 
dr Agnieszka Borowska, która podjęła rozważania 
dotyczące nisz rynkowych jako alternatywy wobec 
globalizacji konsumpcji. Obrady tej sekcji zakoń-
czyły się dyskusją.

W ramach kolejnej sekcji tematycznej, prowa-
dzonej pod kierunkiem prof. Tadeusza Sporka, roz-
ważania dotyczyły procesu internacjonalizacji przed-
siębiorstw oraz problematyki związanej z zagranicz-
nymi inwestycjami bezpośrednimi. Izabela Kozdraś 
omówiła zjawisko internacjonalizacji międzynaro-
dowej działalności badawczo-rozwojowej koncer-
nów farmaceutycznych, zwróciła uwagę nie tylko 
na współczesne tendencje w tej dziedzinie, ale rów-
nież na międzynarodowe regulacje prawne i nor-
my etyczne obowiązujące w tym obszarze. Za głów-
ny skutek internacjonalizacji badań klinicznych 
uznano z jednej strony dynamiczny rozwój tych ba-
dań, z drugiej zaś zwiększenie bezpieczeństwa pa-
cjentów. Kolejny prelegent, dr Przemysław Skul-
ski, w swej prezentacji odniósł się do instrumentów 
promocji stosowanych na międzynarodowym rynku 

broni. Wskazał, iż choć rynek broni wydaje się „an-
tymarketingowy”, jednakże wykorzystywane są na 
nim specyficzne narzędzia promocji. Należą do nich 
między innymi: akwizycja, instrumenty promocji 
uzupełniającej, działania w obszarze public rela-
tions, natomiast rzadziej stosowana jest reklama. 
Monika Małyszko omówiła kształtowanie się ten-
dencji dotyczących inwestycji bezpośrednich w uję-
ciu historycznym. Obrady sekcji zakończył referat 
przedstawiony przez dr. Marcina Nytko, dotyczą-
cy metodologii badań skutków bezpośrednich inwe-
stycji zagranicznych ex post w kraju goszczącym. 
Autor wskazał na rolę państwa w inicjowaniu na-
pływu zagranicznych inwestycji, a następnie omó-
wił efekty inwestycji bezpośrednich oraz zaprezen-
tował metodologię dotyczącą ich badania. Połącze-
nie metod statystyki opisowej z weryfikacją modelu 
ekonometrycznego prelegent uznał za najlepiej wy-
jaśniające skutki bezpośrednich inwestycji zagra-
nicznych ex post w kraju goszczącym. Referat ten 
zainspirował interesującą dyskusję na temat możli-
wości zastosowania przedstawionych metod do ana-
lizy skutków bezpośrednich inwestycji zagranicz-
nych w skali regionalnej.

Obrady prowadzone pod przewodnictwem prof. 
Bogusławy Drelich-Skulskiej koncentrowały się 
wokół problemów finansowych oraz integracji euro-
pejskiej. Dr Artur Borcuch przedstawił wpływ in-
tegracji walutowej realizowanej przez UE na funk-
cjonowanie bankowości detalicznej, wskazując mię-
dzy innymi na korzyści i straty związane z wprowa-
dzeniem przez banki sytemu SEPA, tzw. Jednolite-
go Obszaru Płatności w Euro. Jego głównym założe-
niem jest pogłębianie integracji europejskiej dzięki 
stworzeniu konkurencyjnego i innowacyjnego rynku 
płatności detalicznych w euro. Następnie dr Krysty-
na Mitręga-Niestrój omówiła ewolucję współczesnej 
międzynarodowej współpracy finansowej w dobie 
globalizacji, która jest niezbędna do funkcjonowania 
sieci bezpieczeństwa finansowego oraz do tworzenia 
nowej międzynarodowej architektury finansowej. 
Dr Ewa Dziwok w swym wystąpieniu podjęła się 
próby analizy dylematów polityki pieniężnej w pro-
cesie poszerzania strefy euro. Zwróciła uwagę na 
politykę monetarną realizowaną przez Europejski 
Bank Centralny oraz na jej pozytywne i negatywne 
efekty dla poszczególnych państw członkowskich.

W posumowaniu konferencji prof. Tadeusz Spo-
rek podziękował wszystkim prelegentom oraz go-
ściom za uczestnictwo. Zwrócił uwagę na aktual-
ność podjętych zagadnień dotyczących procesu in-
ternacjonalizacji przebiegającego na wielu płasz-
czyznach, a żywe dyskusje, które towarzyszyły wy-
stąpieniom prelegentów zarówno w sekcji plenar-
nej, jak również w trakcie poszczególnych sekcji, 
świadczą o tym, iż tematyka ta powinna być kon-
tynuowana.

Należy podkreślić, iż w prace związane z przy-
gotowaniem niniejszej konferencji aktywnie włą-
czyli się studenci z Koła Naukowego „International 
Challenge” działającego przy Katedrze MSE.

Organizatorzy konferencji
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Marcin Baron

Inna  
jasność

Dr Barczyk był – i od kilkunastu lat ponownie 
jest – pracownikiem naukowym Akademii, od 1983 
roku mieszkającym w Szwecji. Prezentowana książ-
ka nie ma jednak charakteru naukowego, gdyż jest 
efektem innej pasji autora, jaką są podróże. Inna 
jasność to dziennik z podróży na najodleglejszą pół-
noc naszego kontynentu. Dwaj mężczyźni – autor 
i jego ojciec – by dotrzeć na Nordkapp przemierzają 
samochodem Skandynawię, poznając nowe miejsca, 
ludzi, snując różnego rodzaju refleksje.

Listopadowe spotkanie z czytelnikami, głównie 
przyjaciółmi autora, otworzył dr Alojzy Czech. Pod-
kreślił, że na pozór mamy do czynienia z dzienni-
kiem inspirowanym podróżą, ale to coś więcej niż 
relacja z podróży. Zastrzegając się, że istnieje indy-

widualny odbiór każdego czytelnika wskazał na kil-
ka wymiarów w tym dziele zawartych. Wyruszająca 
ze Sztokholmu na Lofoty przez Nordkapp wyprawa 
z taktem i delikatnością poucza i edukuje, rozjaśnia-
jąc mroki niewiedzy o miejscowościach i krainach, 
przez które bohaterowie się przemieszczają. Zara-
zem na uznanie zasługuje nienużący opis zmienia-
jących się krajobrazów, jak też próba oddania zwię-
złym słowem co chwilę ujawnianego zachwytu od-
słaniającym się widokiem. Ale to jest także podróż 
w czasie, przypominająca ważne wydarzenia, które 
kiedyś się na tych ziemiach działy, czyli pogranicza, 
szwedzko-fińskiego, norwesko-szwedzkiego, czy też 
tożsamości rozdartego granicami czterech państw 
narodu Saamów. To wreszcie podróż autora w głąb 
siebie, o czym zaświadcza scena poszukującej re-

21 listopada 2008 w uczelnianym klubie 
„Amicus” odbyło się spotkanie z dr. Zyg-
muntem Barczykiem, autorem książki 
Inna jasność.



24

WYDARZENIA

AE Forum, nr 28, grudzień 2008

fleksji snutej na tle surowego klimatu Finnmarku. 
Prowadzący spotkanie nie szczędził pochwał pod 
adresem kompozycji i narracji. Rozdziały książki, 
budowane naprzemiennie, są kompendiami wiedzy 
na różne tematy, a jednocześnie odtwarzają zabaw-
ne wydarzenia, które miały miejsce na podróżnym 
szlaku bohaterów. Ten szczególny dziennik moż-
na uznać za hołd złożony skandynawskiej Północy 
i ciężkim warunkom tamtejszej egzystencji, gdzie 
mimo trudów życia i przeciwieństw klimatu, zbudo-
wano cywilizację, która nigdy nie podeptała godno-
ści osiadłych tam ludzi.

Następnie w imieniu wydawcy – wydawnictwa 
Videograf II – głos zabrała pani Teresa Darmoń mó-
wiąc o okolicznościach, w jakich postanowiono wy-
dać tę książkę w serii „Polskie drogi”. Dodać tak-
że należy, iż wydanie zdobią użyczone nieodpłatnie 
akwarele znanego w Szwecji artysty Larsa Lerina.

Później nadszedł czas na słowo Autora, któ-
ry przeczytał fragment dziennika o wyczekiwaniu 
mieszkańców Värdö na pierwszy przebłysk słońca 
zapowiadającego, że znów będzie dzień po wielu ty-
godniach całodobowej nocy. Spotkanie było także 
okazją do zadawania pytań. Pytano o wszystko: czy 
robi notatki w czasie podróży, czy rzeczywiście opi-
suje to, co zastał, czy pisze kolejne książki, czy na 
kanwie przeżyć podczas obecnych podróży powsta-
nie nowa rzecz. Udzieliwszy odpowiedzi, autor po-

nownie sięgnął do swojego dziennika, by przeczytać 
fragment dotyczący samego Nordkapp, spostrzeżeń 
i przeżyć z tym związanych. Na zakończenie podzię-
kował osobom, których wkład w powstanie książki 
był ważny, w tym szczególnie ojcu, Ryszardowi Bar-
czykowi, nieocenionemu towarzyszowi podróży.

Po zakończeniu części oficjalnej ustawiła się dłu-
ga kolejka chętnych, którzy chcieli otrzymać dedy-
kację Autora oraz zamienić z nim kilka słów.
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Od 20 do 22 października 2008 roku w Paryżu 
trwała V konferencja nt. jakości w administracji 
publicznej państw Unii Europejskiej pt. „The Citi-
zen at the Heart of Public Quality”. Organizatorem 
konferencji była Francja, pełniąca wtedy prezyden-
cję w Unii Europejskiej. W konferencji uczestniczyło 
około 1300 osób z prawie 50 krajów, zarówno Euro-
py, jak i spoza niej. Delegacja polska liczyła 47 osób 
reprezentujących administrację rządową, samorzą-
dową, środowisko naukowe oraz praktyków sektora 
publicznego.

Konferencja, będąca kolejnym z cyklicznie od-
bywających się co dwa lata spotkań przedstawicieli 
krajów europejskich ukierunkowanych na wymianę 
doświadczeń i najlepszych praktyk w administracji 
publicznej krajów Europy, za główny obiekt dysku-
sji przyjęła obywatela, który powinien być w cen-
trum zainteresowań administracji publicznej. Uza-
sadnieniem wyboru tej nad wyraz aktualnej tema-
tyki jest fakt, że obywatel nie tylko powinien być 
beneficjentem świadczonych usług publicznych, 
ale także ich współdecydentem (co-decident) oraz 
„współproducentem” (co-producer).

Organizatorzy wyszli ze słusznego założenia, iż 
nie można poprawiać i doskonalić jakości świadczo-
nych usług publicznych bez aktywnego włączania 
społeczeństwa, tj. zarówno indywidualnego obywa-
tela, jak i grupy obywateli (interesariuszy), których 

łączy wspólny cel (zaliczyć tu można np. organizacje 
pozarządowe).

Tematyka konferencji rozpisana została na czte-
ry obszary problemowe:
1. Doskonalenie warunków życia obywateli.
2. Partycypacja obywatela ukierunkowana na do-

skonalenie jakości usług.
3. Nowe nurty w życiu społeczności obywatelskiej.
4. Włączanie wszystkich zainteresowanych stron 

w proces kreowania jakości usług publicznych.

Program konferencji zrealizowano w różnego 
typu sesjach: plenarnych, okrągłego stołu, punktów 
informacyjnych, Centrum Wspólnej Metody Oceny 
(CAF Center) oraz warsztatów najlepszych praktyk. 
Strona polska aktywnie udzielała się podczas debat 
okrągłego stołu, w punktach informacyjnych, w pre-
zentacjach najlepszych praktyk w administracji pu-
blicznej oraz w moderowaniu sesji. Prof. Krystyna 
Lisiecka miała zaszczyt i przyjemność zarazem po-
prowadzić jeden z warsztatów tej konferencji.

Uczestnicy uznali za cenne i wskazane wykorzy-
stanie zaprezentowanych idei, koncepcji oraz naj-
lepszych praktyk w instytucjach administracji pu-
blicznej swoich krajów, a także podkreślali potrzebę 
dalszej kontynuacji tego typu spotkań. Szczegółowe 
informacje można znaleźć na stronach: www.5qu-
aliconference.eu/en/.

The Citizen at the Heart 
of Public Quality

Krystyna Lisiecka,  
Tomasz Papaj

Tomasz Kabała

DOBRO I ZŁO  
WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

29 października po godzinie 
13.00 aula B Akademii Ekono-
micznej zaczęła po brzegi wypeł-
niać się studentami i to nie tylko 
AE Katowice. Setki młodych osób, 
poruszenie, atmosfera zaintereso-

wania i intrygujące wyczekiwanie. 
Cóż sprowadziło tu tylu studen-
tów? Środek dnia, akademicki ty-
dzień, dookoła wiele możliwości, 
szkoleń, debat, a trzysta kilka-
dziesiąt osób o 13.30 oczekiwało 

na rozpoczęcie konferencji pt. „Do-
bro i zło we współczesnym świe-
cie”. Spotkanie z księdzem egzor-
cystą.

Ta niezwykle ważna i potrzeb-
na inicjatywa przybliżenia zagro-
żeń duchowych naszym studen-
tom to wspólna akcja Katolickiego 
Związku Akademickiego „Gaude-
amus” oddziału przy AE Katowice 
oraz Duszpasterstwa Akademic-
kiego „Zawodzie”. Przez kilka ty-
godni osoby związane z tą uczel-
nianą organizacją oraz wspólnotą 
DA „Zawodzie” poświęcały swój 
czas, by móc przyczynić się do po-
wstania i przeprowadzenia tej kon-
ferencji.
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Gościem i prelegentem był die-
cezjalny egzorcysta ks. Michał Wo-
liński, proboszcz parafii w Paniów-
ce. Konferencję prowadziła stu-
dentka V roku zarządzania oraz 
członkini DA „Zawodzie” i KZA 
„Gaudeamus” AE Katowice Agniesz-
ka Kuś. Na spotkanie złożyły się 
dwie części: wykład księdza egzor-
cysty i panel dyskusyjny, podczas 
którego był czas na zadawanie 
nurtujących nas pytań i poszuki-
wanie odpowiedzi na zastanawia-
jące nas kwestie.

Konferencję swą obecnością 
zaszczycili przedstawiciele władz 
uczelni, pracownicy naukowi, dusz-
pasterz akademicki ks. dr Grze-
gorz Polok, przedstawiciele me-
diów, m.in. TVP 3 Katowice oraz 
TVS, jak i wielu gości z zewnątrz.

Ks. Michał poruszał niezwykle 
ważne tematy. Opowiadał o swej 
posłudze egzorcysty, o ludzkich 
poranieniach, opętaniu, działalno-
ści Złego, zagubieniu się ludzi we 
współczesności, niebezpiecznym od-
wracaniu się od wiary, zatracaniu 
wartości, niebezpiecznej i skanda-
licznej działalności ludzi związa-
nych ze środowiskiem wróżbiar-
skim, bioenergoterapetów, magii, 
zakamuflowanym okultyzmem, ho-
roskopami, nieodpowiedzialnych po-
stawach zwracania się ku Złemu 
(co skutkuje psychicznymi choro-
bami, rozpadem wielu rodzin), pro-
pagowaniu znaków i symboli Złe-
go, które w sprytny sposób promo-
wane i lansowane są przez niektó-
re środowiska medialne.

Poruszający wykład trwał oko-
ło godziny, a dyskusja zaplanowa-

na na 30 minut tak naprawdę mo-
głaby trwać kilka godzin. Fala py-
tań, wiele własnych spostrzeżeń, 
wymiana doświadczeń i obserwa-
cji dotyczących niszczących nas 
pokus i istniejących niebezpie-
czeństw ukazuje, iż jest to tematy-
ka niezwykle szeroka, ale i ważna, 
tak jak ważne, by nasze życie nie 
było napromieniowywane przez 
czyhające na nas zło. Ważnym 
stwierdzeniem i pewną konkluzją 
środowego popołudnia była obser-
wacja, iż największym sukcesem 
szatana jest to, iż coraz więcej lu-
dzi przestaje w niego wierzyć. Wte-
dy, gdy człowieka zaczyna cecho-
wać pycha i brak rozwagi, to pierw-
szy krok ku zagubieniu i wysta-
wieniu się na atak i poranienie 
przez Złego.

Spotkanie zakończyło się bło-
gosławieństwem, którego siłę i moc 
na pewno uczestnicy zapamiętają 

na długi czas. W czasie popołudnia 
każdego młodego uczestnika za-
znajomiono z możliwością i ofertą 
jaką stwarza dla każdego studen-
ta DA „Zawodzie” oraz KZA „Gau-
deamus” oddział AE Katowice. Po 
konferencji młodzież DA „Zawo-
dzie” przeprowadziła zbiórkę fun-
duszy na budowę stacji misyjnej 
w Zambii. W ten sposób DAowicze 
z Zawodzia dali wyraz swej soli-
darności z najuboższymi miesz-
kańcami Afryki. Zbiórka funduszy 
trwa cały czas. W końcu paździer-
nika młodzi dokonali przelewu na 
budowę stacji misyjnej, przez 3 ty-
godnie dzięki ciężkiej pracy uzbie-
rali i przekazali 1186 zł. DA „Za-
wodzie” od kilku lat świadczy po-
moc materialną w postaci stypen-
diów, darmowych obiadów, pomo-
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cy psychologa i terapii. Teraz stu-
denci skupieni w DA pokazują, iż 
ich troska o poprawę i budowę lep-
szego świata to nie tylko działal-
ność w Akademii, ale również na 
rzecz tych, którzy są od nas odda-
leni o tysiące kilometrów i dla któ-

rych łaska i możliwość stałej i co-
dziennej nauki póki co jest w sfe-
rze marzeń i pragnień, gdyż ota-
czająca ich rzeczywistość to co-
dzienna walka o przetrwanie. Ży-
cie studenta, jak każdego innego 
człowieka, to też codzienna umie-

jętność opowiadania się świado-
mie i dobrowolnie po stronie do-
bra. Jego ilość w naszych środowi-
skach w dużej mierze zależy od 
naszej postawy i naszych zacho-
wań. Od tego, co wybierzemy, co 
uznamy za zacne i potrzebne, od 
tego, co uznamy za godne i warto-
ściowe. Tak jak w oazowej pieśni 
„dzielmy się wiarą jak chlebem, 
dajmy świadectwo nadziei Bóg 
ofiarował nam siebie i my mamy 
się z nim ludźmi dzielić”, tak DA 
Zawodzie i KZA „Gaudeamus” AE 
Katowice nie tylko rozwija i poma-
ga swym członkom, ale wychodzi 
z przyjazną i otwartą dłonią do 
każdego potrzebującego wsparcia 
studenta, tworzy przestrzeń DO-
BRA i współpracy, buduje dosłow-
nie i w przenośni pozytywny czas, 
który będzie promieniował rado-
ścią i wartościowymi akcjami, spo-
tkaniami, dobrym życiem na dziś 
i na jutro.

Anna Konieczko

Biblioteka Główna

BIBLIOTEKA: 
klucz do sukcesu  
użytkowników

2-3 czerwca 2008 roku w Krakowie odbyła się XIV Międzynarodowa Środowiskowa 
Konferencja Naukowa „Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników”. Jej organizatorem, 
jak co roku, był Instytut Informacji naukowej i Bibliotekoznawstwa (IINiB) Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, przy współudziale Konsulatu Generalnego USA w Krakowie oraz 
Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego.

Dwudniowa konferencja rozpoczęła się po-
witaniem uczestników przez prof. dr hab. Marię 
Kocójową, organizatora konferencji, oraz dr hab. 
Marię Próchnicką, dyrektor Instytutu INiB UJ. 
W pierwszym dniu obradom w języku angielskim 
przewodniczyła dr hab. Wanda Pindlowa.

Tematyka wystąpień dotyczyła kilku ważnych 
kwestii mających wpływ na zadowolenie czytelni-
ka z usług biblioteki. Rafael Ball z Niemiec oma-
wiał aspekty satysfakcji użytkownika, jako klucza 
do sukcesu biblioteki. Gwarantowanie satysfakcji 
klienta stanowi integralną część zarządzania ja-
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kością w tych placówkach. Andrew Green z Wiel-
kiej Brytanii podjął w swoim referacie próbę odpo-
wiedzi na pytanie, dokąd zmierzają biblioteki na-
rodowe. Zmiana w ich funkcjonowaniu jest zwią-
zana z charakterem grupy docelowej oraz przyro-
stem ilościowym wiedzy utrwalonej na nośniku 
elektronicznym. Biblioteki narodowe starają się 
przyciągać nie tylko naukowców, ale także oso-
by spoza instytucjonalnego systemu edukacyjne-
go. Natomiast problem zbiorów dotyczy ich prze-
twarzania na postać cyfrową i zachowania dla 
przyszłych pokoleń. Referat przedstawiony przez 
Chris Hagar (USA) dotyczył relacji między środo-
wiskiem informatycznym a informacją naukową 
i bibliotekoznawstwem.

Laura Hohman – przedstawiciel ambasady 
USA w Warszawie, omówiła trendy w amerykań-
skich bibliotekach akademickich w kwestii dosto-
sowania usług i zasobów do potrzeb studentów. 
Ciekawym spojrzeniem na temat kompetencji in-
formacyjnych podzieliła się Carla Basili z Włoch. 
W swoim referacie: Twierdzenia dotyczące kom-
petencji informacyjnych. Matematyczne podejście 
do analizy dyskusji zaproponowała definicję kilku 
koncepcji wspomnianych kompetencji oraz tezy 
wynikające z ich analizy. Zdaniem autorki, kom-
petencje informacyjne mogą być traktowane jako 
przejaw kultury informacji i jako przedmiot ba-
dań nad informacją, mogą być celem polityki edu-
kacyjnej lub można je traktować jako specyficzny 
rodzaj indywidualnych kompetencji.

W tej części konferencji uczestnicy mieli okazję 
zapoznać się z dwiema okolicznościowymi wysta-
wami, tj. wystawą „Biblioteki w małych formach 
graficznych” przygotowaną przez Rycerski Zakon 
Bibliofilski w Krakowie, na którą zaprosił Wielki 
Mistrz Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego Jerzy 
Duda, oraz Poster: „Projekty okładek do albumu 
pt. Niezwykłe spotkania. Jawajski batik w Krako-
wie”, poprzedzoną wystąpieniem Teresy Leśniak 
(IINiB UJ). Przedstawiciel firmy ARFIDO, spon-
sora konferencji, zaprezentował multimedialny 
pokaz dotyczący wykorzystania technologii RFID 
(Radio Frequency Identification – System ochro-
ny, identyfikacji i udostępniania księgozbiorów) 
dla bibliotek.

Po przerwie w Konsulacie Generalnym USA 
w Krakowie odbyła się wideokonferencja z Me-
redith Farkas – twórcą „Library Success: A Best 
Practices Wiki”, która omówiła serwisy typu Wiki 
w zawodzie bibliotekarza („Wiki, a dokładnie Wi-
kiWiki, to nazwa pewnego rodzaju stron inter-
netowych o zawartości encyklopedycznej, które 
można tworzyć, edytować i zmieniać bezpośred-
nio z poziomu przeglądarki. Nazwą tą określa się 
również oprogramowanie umożliwiające wspólną 
pracę wielu użytkowników przy tworzeniu zawar-
tości takich stron”1).

1 Wiki. W: Wikipedia. Wolna encyklopedia [on-line]. Dostęp: 
29 sierpnia 2008. Dostępny w World Wide Web: http://pl.wiki-
pedia.org/wiki/Wiki.

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji 
odbyła się uroczysta kolacja w Collegium Maius 
oraz występ zespołu Open Access.

Drugi dzień obrad, tym razem w języku pol-
skim, był podzielony na 2 równoległe panele po 2 
sesje. Prelegenci z różnych bibliotek naukowych 
oraz ośrodków akademickich w Polsce zaprezen-
towali 30 referatów.

W panelu A: „Sukces użytkowników dzięki 
ICT2”, którego moderatorem była dr hab. Wanda 
Pindlowa, prezentowano udział biblioteki w zdo-
bywaniu informacji, wiedzy i umiejętności przez 
czytelników. Wpływ na to mają różne rozwiązania 
technologiczne z zakresu informacji, komunikacji, 
architektury i wyposażenia biblioteki oraz zmia-
ny organizacyjne, co prowadzi w konsekwencji do 
rozwoju wachlarza usług.

Pierwszy, otwierający referat pt. Biblioteka 
jako źródło sukcesu w pracy nauczyciela biblioteko-
znawstwa i informacji naukowej wygłosiła Wan-
da Pindlowa (UJ). Następnie głos zabrała Alicja 
Potocka (BG Politechniki Warszawskkiej), która 
omówiła zmiany zachodzące w metodyce groma-
dzenia zbiorów tradycyjnych i elektronicznych. 
Następnie przedstawicielka BG Politechniki Wro-
cławskiej, Łucja Maciejewska, podjęła próbę od-
powiedzi na pytanie, czego oczekują użytkow-
nicy biblioteki akademickiej w dobie informacji 
elektronicznej. Wskazała również na znaczenie 
komunikacji partnerskiej bibliotekarzy z odbior-
cą informacji w nowoczesnym procesie realizacji 
usług biblioteczno-informacyjnych. Z kolei Mag-
dalena Fedorczyk-Falis (Biblioteka Uniwersytec-
ka w Warszawie) przedstawiła rolę współczesnego 
bibliotekarza dziedzinowego w organizacji i uno-
wocześnianiu warsztatu pracy naukowej oraz dy-
daktycznej użytkowników biblioteki. Natomiast 
problematykę organizacji komunikacji naukowej 
(tzn. organizacji udostępniania zbiorów oraz ob-
sługi informacyjnej czytelników) w bibliotece w swo-
ich referatach prezentowały Elżbieta Golec-Nycz 
(BG Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) 
oraz Maria Wrocławska (Biblioteka Uniwersyte-
tu Łódzkiego).

O aspektach działalności dydaktycznej, szko-
leniowej oraz promocyjnej Oddziałów Informa-
cji Naukowej i ich wpływie na kształcenie umie-
jętności informacyjnych użytkowników biblioteki 
mówiły reprezentantki BG Uniwersytetu Opol-
skiego – Katarzyna Mazur i Dorota Wierzbicka 
oraz BG Akademii Ekonomicznej w Katowicach 
– Anna Konieczko. Podobną tematykę referatów 
prezentowały Grażyna Komorowska i Marta Sa-
dowska (Nowe formy edukacji informacyjnej i ich 
realizacja w Bibliotece Głównej Politechniki War-
szawskiej) oraz Urszula Ganakowska i Mirosła-
wa Różycka z BG Uniwersytetu Szczecińskiego  

2 Information and Communication Technology.
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(Aktywizacja roli biblioteki jako współkreatora ściez-
ki edukacyjno-naukowej). Na szczególną uwagę 
zasługiwały referaty Sabiny Cisek (UJ) Badanie 
zachowań informacyjnych użytkowników biblio-
tek: metodologia „Sense-Making” oraz Bożeny Ja-
skowskiej (Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskie-
go) Nie wiesz? Zapytaj awatara: wirtualny dorad-
ca w bibliotece. Pierwsza z nich omówiła sedno 
koncepcji „Sense-Making”, a następnie możliwości 
i sposoby analizy zachowań informacyjnych użyt-
kowników bibliotek uwzględnionych w tej koncep-
cji. Do takich zachowań, jak wyjaśniała prelegent-
ka, należą m.in.:

– ogólnie: poszukiwanie, przekazywanie i wyko-
rzystanie informacji,

– szczególnie: aktywne i celowe poszukiwanie 
informacji, intuicyjne lub rutynowe groma-
dzenie informacji, przypadkowe zbieranie in-
formacji w czasie innych działań, dzielenie się 
informacją, rozpowszechnianie, tworzenie do-
kumentów, przekazywanie informacji innym, 
unikanie lub ignorowanie informacji, ukrywa-
nie lub niszczenie informacji.

Autorka podkreślała również, że nie zawsze 
zachowania informacyjne są racjonalne, zapla-
nowane, celowe i linearne. Należy na to zwrócić 
uwagę w działalności bibliotekarskiej.

Druga autorka – B. Jaskowska omówiła rolę 
komunikacji z użytkownikiem bibliotecznym oraz 
zaprezentowała możliwości i szanse wykorzysta-
nia wirtualnego doradcy, awatara-bibliotekarza, 
w świadczeniu usług informacyjno-bibliotecznych 
on-line. Interaktywność takiej postaci, skonstru-
owanej na podstawie najnowszych osiągnięć tech-
nologii informatycznych, sztucznej inteligencji, 
analizy języka naturalnego może sprawić, że pod-
stawowe informacje o bibliotece będą realizowane 
24 godziny na dobę w różnych miejscach świata. 
Prelegentka podała przykłady zastosowania bi-
bliotecznego wirtualnego doradcy w bibliotekach 
w Niemczech.

Moderatorem panelu B: „Sukces użytkowni-
ka dzięki aktywności społecznej” była prof. Maria 
Kocójowa, która otworzyła także sesję pierwszym 
referatem. W tej części konferencji omówiono 
działania bibliotek w aspekcie artystycznym, kul-
turalnym, jak również informacyjnym. Prowadzą-
ca zreferowała temat dotyczący roli czasopism na-
ukowych wydawanych przez biblioteki we wspo-
maganiu sukcesu ich użytkowników. W dalszej 
części wystąpień Małgorzata Pietrzak (Uniwer-
sytet Warszawski) w referacie Biblioteka: klucz 

do sukcesu artystycznego zaprezentowała, w jaki 
sposób biblioteka może i powinna kształtować ar-
tystyczny gust i normy. O tym, że gwarancją po-
wstania funkcjonalnych budynków bibliotecznych 
jest ścisła współpraca architektów i bibliotekarzy 
przekonywała Anna Walczak z Biblioteki Gdań-
skiej PAN. W prezentacji Najpierw użytkownik, 
potem technologia – czyli zadania architekta in-
formacji w bibliotece, Stanisław Skórka (Akade-
mia Pedagogiczna w Krakowie) omówił znaczenie 
użytkownika informacji w bibliotekarstwie i wy-
nikające z tego role bibliotekarza, a także zadania 
architekta informacji. Celem owego architekta 
jest ułatwianie dostępu głównie do e-zasobów po-
przez tworzenie struktur lub map pozwalających 
odnaleźć użytkownikom własną ścieżkę do wiedzy 
i informacji. Następnie zostały wygłoszone refera-
ty m.in. wspomnianego wcześniej Jerzego Dudy: 
Biblioteki – źródłem sukcesu kolekcjonera, Danu-
ty Bromowicz (Biblioteka Jagiellońska): Wystawy 
w Bibliotece Jagiellońskiej promocją sukcesów in-
telektualnych studentów, doktorantów i pracowni-
ków naukowych UJ oraz Małgorzaty Kisilowskiej 
(Instytut Informacji Naukowej i Studiów Biblio-
logicznych UW): Health information literacy. Bi-
blioteki na zdrowie.

Podczas konferencji nie zabrakło tematów 
związanych z funkcjonowaniem bibliotek publicz-
nych i szkolnych oraz działalności bibliotecznej na 
rzecz osób niepełnosprawnych.

Różne aspekty stron www w komunikowaniu 
się z czytelnikiem zaprezentowali w swoich re-
feratach Agnieszka Korycińska-Huras (UJ) oraz 
Arkadiusz Pulikowski (UŚ). Natomiast Aneta Fir-
lej-Buzon (Uniwersytet Wrocławski) oraz Izabela 
Krasińska i Aleksandra Lubczyńska (Uniwersy-
tet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanow-
skiego w Kielcach) w swoich wystąpieniach poru-
szyły kwestie roli bibliotek w kształtowaniu toż-
samości regionalnej. Swoisty komunikat z badań 
dotyczących współpracy gimnazjalistów wiejskich 
z biblioteką publiczną przedstawiła Olga Dawido-
wicz-Chymkowska (BN). Ostatni referat, wygło-
szony przez Aleksandrę Szulc, dotyczył działania 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na rzecz 
użytkowników niepełnosprawnych.

Konferencja zakończyła się wspólną dysku-
sją wszystkich uczestników obrad. Uznano, że bi-
blioteka jest niezbędnym elementem infrastruk-
tury uczelni, szkoły czy też środowiska lokalne-
go, wspomagającym proces edukacji, zdobywania 
wiedzy, rozwijającym zainteresowania oraz wraż-
liwość kulturalną i artystyczną użytkownika.
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Miarą sukcesu wyższej uczelni nie jest liczba 
kończących ją studentów, lecz liczba tych... 
którzy jej wyboru nigdy nie żałowali.

Studentka

Młodzi kreatywni! 
To my tworzymy Akademię!

Jestem na czwartym roku studiów. Po siedmiu semestrach spędzonych na uczelni przychodzi taki 
czas, kiedy student zastanawia się: a gdybym mógł jeszcze raz zdecydować o wyborze mojej uczelnianej 
przyszłości. Czy ludzie, których spotkałem podczas zajęć spełnili moje oczekiwania? Czy godziny spę-
dzone na wykładach i ćwiczeniach należą do tych najcenniejszych w moim życiu? Czy dobrze wybrałem 
kierunek studiów? W końcu, czy będę dumny z dyplomu po ich ukończeniu?

Studenci Akademii Ekonomicznej także zadają sobie te pytania. Wielu odpowiadając na nie twier-
dząco mówi coś jeszcze. Jesteśmy częścią Akademii! To nasza uczelnia, dlatego chcemy mieć wpływ na 
to co się na niej dzieje. Oto jeden z dowodów, że chcieć to móc.

Cztery miesiące temu w rybnickim kampusie powstał Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. 
Ta biznesowa inicjatywa to dowód na intensywną i skuteczną współpracę pomiędzy studentami a wy-
kładowcami. W AIP studenci Akademii mogą realizować swoje przedsiębiorcze ambicje, zakładać fir-
my, podnosić kwalifikacje. Zainteresowanie inkubatorem przerosło wszelkie oczekiwania. Odwiedziło 
go już blisko 60 młodych ludzi. Do inkubatora ze swoimi pomysłami przychodzą także studenci z Uni-
wersytetu Śląskiego i Politechniki Śląskiej. Na własny biznes i otwarcie firmy zdecydowały się 3 osoby. 
Dziesiątki kolejnych na razie w zaciszu swoich pokoi przygotowuje biznesplany, liczy koszty i przyszłe 
zyski.

Twórcy inkubatora w Rybniku nie czekają jednak tylko na pomysły innych. Sami mają ich wiele, 
dlatego wychodzą z nimi poza uczelniane mury. Na spotkanie „Od pomysłu do biznesu. Przedsiębior-
czość – Twoim Sposobem na Sukces” zorganizowane dla studentów AE zaproszono np. przedstawicieli 
Urzędu Marszałkowskiego, samorządowców i biznesmenów.

To był ogromny impuls dla studentów i spora dawka praktycznej wiedzy, która przyszłym rekinom 
biznesu także jest potrzebna.

Nowy rok to nowe wyzwania, i nie chodzi wyłącznie o te stawiane przez wykładowców na kolo-
kwiach i podczas egzaminów. Bardzo wielu studentów zwraca uwagę, że nie tylko nie mają pomysłu 
na biznes, zresztą w biznesie też nie widzą dla siebie miejsca, ale co więcej – wciąż szukają pomysłu na 
siebie. Chciałabym im w tym pomóc, organizując między innymi warsztaty z autoprezentacji czy kre-
atywności. Warto zaprosić na Akademię ludzi z różnych branż (od architektów po bankowców), których 
łączy przede wszystkim zaangażowanie i pewność, że robią to, co kochają. Ludzi, którzy podobnie jak 
my teraz nie żałują swojego wyboru.

Judyta Mojżesz-Jałocha
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Międzynarodowa 
wystawa  
− jeszcze jedna  
europejska prezentacja

Obecna wystawa została zorganizowana dzię-
ki pomocy Ambasady Polskiej i Stacji Naukowej 
Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, Uniwersy-
tetowi Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie 
oraz Stowarzyszeniu Wydawców Szkół Wyższych. 
Honorowy patronat nad wystawą objął Ambasa-
dor Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu dr Jerzy 
Margański.

Otwarcie wystawy poprzedziła msza św. od-
prawiona w polskim kościele pod wezwaniem 
Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Rennweg, 
którą celebrowało trzech księży, a homilię wygło-
sił ks. prof. Henryk Skorowski, prorektor Uniwer-
sytetu Kardynała Wyszyńskiego.

Uroczystość otwarcia zaszczycili: dyrektor 
Stacji Naukowej PAN w Wiedniu, prof. dr hab. 
Bogusław Dybaś, prorektor Uniwersytetu Kardy-
nała Wyszyńskiego w Warszawie, ks. prof. dr hab. 
Henryk Skorowski, była ambasador RP w Wied-
niu i profesor UKSW Irena Lipowicz, radca-mini-
ster, kierownik Wydziału Konsularnego RP w Wied-
niu, Tadeusz Oliwiński oraz prezes Stowarzysze-
nia Wydawców Szkół Wyższych i dyrektor Wy-
dawnictwa UKSW, Henryk Podolski.

W czasie uroczystego otwarcia wystawy 
(25.11.2008 r.) prezes Stowarzyszenia Wydawców 
Szkół Wyższych szczególne podziękowania skie-
rował między innymi do rektorów polskich szkół 
wyższych za ich osobiste zaangażowanie i wspie-
ranie tej inicjatywy w swoich wydawnictwach 
akademickich.

Wydawnictwo Akademii eksponowało dorobek 
naszych pracowników naukowych na XV Wystawie 
Polskiej Książki Naukowej w Stacji Naukowej 
Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu w dniach 
25-30 listopada 2008 roku.
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Patrycja Keller

XII TARGI KSIĄŻKI W KRAKOWIE  
– KOLEJNA NAGRODA DLA WYDAWNICTWA  
AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH

23-26 października odbyły się dwunaste już 
Targi Książki w Krakowie, po raz czwarty w nowo-
czesnej i starannie do tego celu przygotowanej no-
wohuckiej hali wystawowej, położonej niecałe dwa-
dzieścia minut jazdy tramwajem od Starego Mia-
sta. Kraków jest doskonałym miejscem na spotka-
nie z książką, szczególnie naukową, dzięki swojej 
długiej, sięgającej średniowiecza tradycji akademic-
kiej, a także niewiele młodszej – drukarskiej i wy-
dawniczej.

Zawsze w pierwszym dniu Targów zostają roz-
strzygnięte konkursy. W tym roku laureatem Na-

W Wiedniu swój dorobek zaprezentowało 36 
wydawnictw akademickich. Licznie przybyli rów-
nież przedstawiciele wystawców. W tym nasza de-

legacja, której przewodniczyła prof. dr hab. Kry-
styna Lisiecka − przewodnicząca Komitetu Re-
dakcyjnego oraz Anna Lebda-Wyborna redaktor 
naczelna Wydawnictwa, a także Barbara Zającz-
kowska − dyrektor Biblioteki.

Bogata oferta wydawnictw akademickich, 
przedstawiająca osiągnięcia nauki polskiej zaj-
mującej poczesne miejsce w skarbcu nauki euro-
pejskiej, wzbudziła duże zainteresowanie nie tyl-
ko Polaków przebywających w Wiedniu, ale rów-
nież pracowników naukowych i studentów z in-
nych państw.

Po wystawie książki wzbogaciły bibliotekę 
Polskiej Stacji Naukowej PAN w Wiedniu, za co 
gorąco podziękował dyrektor Stacji prof. dr hab. 
Bogusław Dybaś.

A.L.-W.
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grody im. Jana Długosza dla autorów szeroko ro-
zumianych książek humanistycznych został prof. 
Władysław Stróżewski za monumentalną monogra-
fię o Kaplicy Zygmuntowskiej. W konkursie za naj-
lepszy podręcznik i skrypt akademicki 2008 zwycię-
żyło Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego, natomiast Nagrodę Specjalną 
Dziennikarzy w tej samej kategorii otrzymało nasze 
wydawnictwo za Podstawy logistyki miejskiej Jacka 
Szołtyska.

Jak co roku udział w Targach wzięli liczni za-
proszeni goście, a także czytelnicy (było ich ponad 
22 tysiące) i każdy mógł tu znaleźć coś dla siebie. 
Wśród 432 wystawców pojawiły się nie tylko wy-
dawnictwa książkowe (w gronie których dużą rolę 
pełniły wydawnictwa naukowe), ale też audio-boo-
kowe, budzące zainteresowanie przede wszystkim 
dlatego, że nie męczą oczu i przywołują wspomnie-
nia dawnych słuchowisk radiowych, zwanych za 
Witoldem Hulewiczem „teatrem wyobraźni”, czy też  
e-bookowe, których główną zaletą jest ochrona śro-
dowiska, ponieważ nie zużywają papieru na żadnym 
etapie powstawania. Mimo to Targi najlepiej poka-
zały, że popularność zwykłej, tradycyjnej książki, 
którą można wziąć do ręki czy postawić na półce, 
wbrew wielu opiniom, nie maleje. Były one dosko-
nałą okazją do zapoznania się z nowościami wydaw-
niczymi, zakupienia książek po promocyjnych ce-
nach, a przede wszystkim spotkania się z ulubiony-
mi autorami. W Targach wzięli udział m.in. Ernest 
Bryll, Wojciech Cejrowski, Joanna Chmielewska, 
Jerzy Pilch, Izabela Sowa, Marcin Świetlicki, Kata-
rzyna Grochola, Marta Fox, Marcin Wolski, a tak-
że laureaci nagród: zdobywczyni pierwszej Nagrody 
Mediów Publicznych Cogito 2008 Małgorzata Szej-
nert, laureat Nagrody Nike 2004 Wojciech Kuczok 
czy zdobywca tegorocznej Nagrody Kościelskich  

Jacek Dukaj. Podpisywali oni swoje książki i roz-
mawiali z czytelnikami.

Na Targach pojawiły się też osoby ze świata po-
lityki, mediów i sztuki: minister spraw zagranicz-
nych Radosław Sikorski, piosenkarka Maria Ko-
terbska, aktorka Grażyna Wolszczak ze swoim po-
radnikiem o tym, Jak być zawsze młodą, piękną i bo-
gatą?, kompozytor muzyki filmowej i teatralnej Zbi-
gniew Preisner, a także dziennikarze Małgorzata 
Domagalik oraz Bronisław Wildstein.

W tym roku przybyli szczególnie licznie zagra-
niczni autorzy, m.in. Dina Rubina – laureatka kil-
ku izraelskich nagród literackich, Michèle Lesbre 
– zwyciężczyni nagrody Goncourtów „polski wybór” 
czy Naomi Novik, która w swoich książkach w nie-
zwykle interesujący sposób łączy fantasy z powie-
ścią historyczną. Natomiast poza halą wystawową, 
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Trzy obszary badań społecznych. Historia, politologia, public relations. Dariusz Kubok (red.). 
ISBN 978-83-7246-425-5, s. 287, cena 32 zł, praca naukowa.

Niniejsza księga pamiątkowa została wydana z okazji jubileuszu 70-lecia prof. zw. dra hab. Henryka Przybylskiego.  
Publikacja zawiera obszerną sylwetkę jubilata, opis jego pracy badawczej oraz spis jego obszernego dorobku badaw-
czego. Praca została podzielona na trzy części i obejmuje artykuły z zakresu: Public relations, Integracji – globalizacji 
– społeczeństwa obywatelskiego oraz zagadnień historyczno-politycznych. W opracowaniu znalazły się między innymi 
artykuły traktujące o walorach aplikacyjnych teorii public relations, personalizacji przekazu public relations w polity-
ce, przestrzeni publicznej między etyką, polityką, gospodarką a public relations. Opisano tu także m.in. nowe regulacje 
traktatu lizbońskiego, podstawy ładu społecznego wg Wojciecha Korfantego a także polski wkład w budowanie współ-
pracy chrześcijańskich demokratów.

Modelowanie preferencji a ryzyko ’08. Tadeusz Trzaskalik (red.). 
ISBN 978-83-7246-512-2, s. 385, cena 36 zł, praca naukowa.

Kolejna już publikacja Modelowanie preferencji a ryzyko ’08 została podzielona na cztery obszerne części. W pierwszej 
opisano między innymi trójstronne zagadnienie przydziału, estymację relacji porządku na podstawie porównań, ryzyko 
porządkowe a rachunek zdarzeń. W drugiej traktującej o ryzyku jednostek gospodarczych znalazły się m.in. artykuły na 
temat modelu sterowania ryzykiem operacyjnym w bankach, optymalnej gospodarki zapasami, zastosowania sterowania 
predykcyjnego w zarządzaniu długiem publicznym. Czwarta część: Ryzyko inwestycyjne zawiera m.in. artykuły: szaco-
wanie kosztów projektu na podstawie teorii łańcucha krytycznego. W ostatniej części zatytułowanej Preferencje konsu-
menckie opisano m.in. zmiany preferencji konsumentów konsumpcyjnych i wiele innych.

w Dworku Białoprądnickim, odbyło się spotkanie 
z Xiao Lundcrantz, autorką Czerwonego prokurato-
ra. Opowieści o przemocy, władzy i korupcji w Chi-
nach, która przed ucieczką z kraju została zmuszo-
na do oskarżania studentów po protestach na Pla-
cu Tienamen w 1989 roku. Z kolei w klubie Alche-
mia można było wziąć udział w „Nocy Poetów” ra-
zem z Wojciechem Rantke, Pawłem Paulusem Ma-
zurem, Dariuszem Brzóską Brzóskiewiczem, Marci-
nem Świetlickim i Stanisławem Soyką, a w auli Audi-
torium Maximum UJ w dyskusji „Dorwać mistrza” 
– w tej roli wystąpił w tym roku prof. Leszek Koła-
kowski.

Tegoroczne Targi na pewno okazały się sukce-
sem, a uczestnictwo w nich również naszemu wy-

dawnictwu przyniosło wiele korzyści. Poza promo-
cją książek pokazały, że niezmiennie cieszy się ono 
renomą zarówno w świecie akademickim, jak i księ-
garskim czy bibliotecznym. Były okazją nie tylko 
do sprzedaży licznych książek, ale też do spotkania 
z czytelnikami, odnowienia dawnych oraz zawarcia 
nowych kontaktów, tym bardziej, że nasze publi-
kacje cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród 
osób ze świata akademickiego (profesorów i studen-
tów), przedstawicieli rozmaitych instytucji (księ-
garni, bibliotek, drukarni oraz hurtowni książek) 
czy osób prywatnych. Targi Książki w Krakowie są 
doskonałym miejscem do rozpowszechniania wyda-
wanych przez nas książek i jednocześnie promocji 
naszej uczelni.

20-21 listopada 2008 r.

Nowości wydawnicze
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Statystyka opisowa i matematyczna z arkuszem kalkulacyjnym Excel. Grzegorz Kończak, Grażyna Trzpiot. 
ISBN 978-83-7246-480-4, s. 194, cena 16,50 zł, podręcznik.

Przedstawiony podręcznik ma służyć jako pomoc w korzystaniu z arkusza kalkulacyjnego w trakcie poznawania wybra-
nych statystycznych metod opisu i analizy danych. Zaprezentowano tu różnorodne techniki obliczeń pozwalające stu-
dentowi poznać możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do analiz statystycznych. Czytelnik poznaje klasycz-
ne metody „tablicowe” rozwiązywania zadań, gdzie „krok po kroku” wykonuje kolejne obliczenia, zaznajamiając się 
z konstrukcjami odpowiednich miar statystycznych. Scharakteryzowano również znaczną część z dostępnych w arkuszu 
kalkulacyjnym funkcji statystycznych. Wskazano również na możliwość wykorzystania modułu „Analiza danych”, który 
przygotowuje czytelnika do samodzielnego wykorzystywania profesjonalnych programów do statystycznej analizy da-
nych, takich jak SPSS, Statistica, R czy innych podobnych.

Elementy statystyki małych obszarów z programem R. Tomasz Żądło. 
ISBN 978-83-7246-863-5, s. 202, cena 16 zł, podręcznik.

Przedmiotem zawartych w pracy rozważań jest ocena parametrów podpopulacji z głównym naciskiem na wartość glo-
balną w domenie. Jako narzędzie wspomagające obliczenia został wykorzystany program R (R Development Core Team, 
2006). Podręcznik jest skierowany do osób zainteresowanych badaniami reprezentacyjnymi, które chcą poszerzyć swą 
wiedzę o szacowanie charakterystyk podpopulacji nawet w sytuacji, gdy ich liczebność w próbie jest niewielka lub ze-
rowa. Praca składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy poświęcono zagadnieniom wstępnym. W drugim zaprezentowa-
no metody demograficzne. Rozdział trzeci został poświęcony podejściu randomizacyjnemu. W czwartym analizowano 
wybrane predyktory bezpośrednie i pośrednie. W rozdziale piątym przedstawiono wybrane estymatory kalibrowane wy-
nikające z podejścia mieszanego, a rozdział szósty poświęcono elementom estymacji bayesowskiej. Praca zawiera też 
dodatek, w którym ujęto m.in. opis podstawowych funkcji i możliwości programu R.

Podstawy oceny efektywności projektów publicznych. Adam Drobniak. 
ISBN 978-83-7246-496-5, s. 237, cena 25 zł, podręcznik.

Celem książki jest zaprezentowania podstaw metodyki oceny projektów publicznych w zakresie kryterium efektywno-
ści. Książka powstała z myślą o studentach kierunków ekonomicznych jako pomoc edukacyjna w zakresie przedmiotów 
związanych z metodami oceny projektów gospodarczych oraz oceną projektów publicznych. Zawarte w niej rozważa-
nia mogą także stanowić materiał uzupełniający dla przedmiotów: ekonomika sektora publicznego, zarządzanie projek-
tami czy też zarządzanie projektami rozwoju lokalnego i regionalnego. Pierwsze dwa rozdziały części pierwszej stano-
wią wprowadzenie teoretyczne do zagadnień związanych z projektami publicznymi oraz kryteriami ich oceny. Obejmu-
ją niezbędny zakres wiedzy umożliwiający zapoznanie się z kolejnymi rozdziałami opracowania, które mają charakter 
stricte metodyczny. Druga część została poświęcona metodyce oceny efektywności finansowej projektów publicznych, 
poczynając od prostych wskaźników ewaluacji, metod dyskontowych, planowania rachunku wyników i zestawienia 
przepływów pieniężnych, kończąc zaś na uzupełniających narzędziach oceny między innymi takich jak badanie luki 
finansowania. Ostatni rozdział odnosi się do metodyki oceny efektywności ekonomicznej, tj. dokonywanej w szerszej 
perspektywie z punktu widzenia kwantyfikacji efektów projektu. Składają się na nią narzędzia oceny takiej jak: analiza 
kosztów i korzyści wraz z wybranymi technikami ich szacowania, analiza kosztów i korzyści z wagami dystrybucyjny-
mi oraz analizy kosztowe.

Rola mechanizmu rynkowego w procesie transformacji gospodarczej. Maciej Miszewski (red.). 
ISBN 978-83-7246-557-6, s. 162, cena 22 zł, praca naukowa.

Proces transformacji trwa nadal. Przez kilkanaście lat swojego biegu transformacja gospodarcza przechodziła różnorod-
ne fazy, okresy przyspieszenia i spowolnienia przemian. Ocena dotychczasowych dokonań transformacji jest nie tylko 
możliwa, ale i pożądana. Daje ona szanse niwelowania tych zjawisk, których szkodliwość dla przebiegu transformacji 
jest bezsporna. Stanowi też podstawę do refleksji nad przyszłym modelem polskiej gospodarki rynkowej i dalszymi kie-
runkami jej rozwoju. Należy podkreślić, ze kwestię przyszłego kształtu polskiej gospodarki traktują jako otwartą nie tyl-
ko ekonomiści zaangażowani w badania nad transformacją, którzy mogliby w ten sposób uzasadniać aktualność swo-
jego obszaru badań. Przyjmując sprawne funkcjonowanie mechanizmu alokacji rynkowej za gwarancję wysokiej efek-
tywności gospodarki, spełnienie wyliczonych warunków możemy uznać za cel transformacji gospodarczej. W procesie 
transformacji wyróżnia się dwa podstawowe obszary. Pierwszy z nich obejmuje zmiany sfery własnościowej gospodarki. 
Drugi obszar stanowią zmiany zasad i sposobów regulowania gospodarki. Tu przedmiotem głębszych analiz musi być 
realizacja szeroko rozumianej polityki antymonopolowej, polityka ładu dekoncentracyjnego (postulowana i faktycznie 
prowadzona), usuwanie formalnoprawnych barier utrudniających przemieszczanie zasobów gospodarczych oraz rozbu-
dowa i usprawnianie instytucjonalnej infrastruktury gospodarki, zwłaszcza w dziedzinach związanych z organizacyjną 
i prawną obsługą procesów rynkowych.

Tworzenie aplikacji internetowych. Barbara Filipczyk, Jerzy Gołuchowski. 
ISBN 978-83-7246-449-1, s. 195, cena 17,50 zł, podręcznik.

Przedmiotem pracy są podstawowe zadania procesu tworzenia aplikacji internetowych. Wypełnia ona lukę na rynku pol-
skim w tej dziedzinie, brakuje bowiem opracowań, które prezentowałyby problematykę tworzenia aplikacji interneto-
wych w sposób specjalistyczny i całościowy, ponieważ większość publikacji ogranicza się do zagadnień tworzenia stron 
internetowych lub wybranych narzędzi do ich tworzenia. Opracowanie składa się z 10 rozdziałów, z których większość 
dotyczy zagadnień projektowania aplikacji. Ich omówienie poprzedzono przedstawieniem środowiska, w jakim funk-
cjonują aplikacje internetowe. Musi ono być rozważane przez projektantów i uwzględniane w proponowanych przez 
nich rozwiązaniach projektowych. Uwagę zwrócono na te cechy WWW, które determinują specyfiką aplikacji interneto-
wych. W opracowaniu opisano charakterystykę aplikacje internetowych, ich cykl życia, projektowanie ich architektury, 
interfejsu czy też bezpieczeństwa. Opracowanie ma charakter podręcznika dla studiujących informatykę, jednak będzie 
użyteczną lekturą także dla tych menedżerów, którzy aktywnie chcą uczestniczyć w procesie tworzenia aplikacji inter-
netowych, wpływając na ich funkcjonalność i użyteczność.

Nowości wydawnicze
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Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast w procesie restrukturyzacji aglomeracji miejskich. 
Andrzej Klasik (red.). 

ISBN 978-82-7246-433-0, s. 412, cena 58,50 zł, praca naukowa.

Niniejsza praca zbiorowa składa się z trzech obszernych części. W pierwszej części opisano koncepcje i metodologię 
badań. Drugą część opracowania poświęcono na studium przypadku dla miast Aglomeracji Górnośląskiej, w ramach 
którego restrukturyzację i tworzenie się nowej gospodarki analizowano opierając się na sektorze i przemysłach kultury, 
przekładając wyodrębnione grupy atrybutów miasta kreatywnego i atrakcyjnego odpowiednio na aktywność przedsię-
biorczą i konkurencyjność ekonomiczną miast aglomeracji. W trzeciej części opisano studium przypadku dla miast Aglo-
meracji Ostrawskiej, w której proces restrukturyzacji i tworzenia się nowej gospodarki poddano analizie opierając się 
na sektorze i przemysłach nauki, a użycie wyodrębnionych grup atrybutów przekładano na aktywność przedsiębiorczą 
i konkurencyjność ekonomiczną miast, przede wszystkim Ostrawy jako ośrodka metropolitalnego aglomeracji.

Polityka społeczna. Badania, dydaktyka, rozwój. Andrzej Rączaszek (red.). 
ISBN 978-83-7246-521-4, s. 552, cena 65,50 zł, praca naukowa.

Publikacja ta jest wynikiem kolejnej, bo już XXV konferencji badaczy polityki społecznej. Została ona podzielona na 
siedem obszernych części. W pierwszej części zamiast wstępu przybliżono historię dorocznych konferencji i spotkań 
polityków społecznych. Przypomniano również wcześniejsze opracowania opublikowane z okazji konferencji. W czę-
ści drugiej skoncentrowano się na historii rozwoju środowiska polityków społecznych. W trzeciej części omówiono teo-
retyczne kwestie polityki społecznej, a w czwartej interdyscyplinarne aspekty bezpieczeństwa socjalnego. W kolejnych 
częściach publikacji podjęto problematykę pracy i zatrudnienia w badaniach polityków społecznych, kształcenia, edu-
kacji i wiedzy w badaniach oraz ruchliwości przestrzennej i rozwoju regionalnego.

Metody i zastosowania badań operacyjnych ’07. Donata Kopańska-Bródka (red.). 
ISBN 978-83-7246-497-2, s. 316, cena 30 zł, praca naukowa.

Badania operacyjne należą do tych obszarów badawczych, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem i są inten-
sywnie rozwijane w kierunku polepszenia działalności w takich obszarach jak planowanie, zarządzanie, sterowanie 
i kontrola, a także w finansach i bankowości. Trafność podejmowanych decyzji jest niekwestionowanym warunkiem 
sukcesu ekonomicznego. Zatem jednym z podstawowych celów badań operacyjnych jest stworzenie takich obiektyw-
nych narzędzi, które wspomogą menedżera w podejmowaniu dobrych decyzji. Publikacja zawiera zbiór prac obejmu-
jących zarówno tematykę podstaw metodologicznych badań operacyjnych, jak i ich zastosowań w praktyce gospodar-
czej. Poruszane problemy pokazują te obszary i kierunki badań jakie obecnie są prowadzone w polskich uczelniach 
ekonomicznych.

Finanse przedsiębiorstwa. Maria Gorczyńska, Monika Wieczorek-Kosmala, Krystyna Znaniecka. 
ISBN 978-83-7246-505-4, s. 167, cena 13 zł, podręcznik.

W podręczniku tym omówiono podstawowe koncepcje i narzędzia zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Wyjaśniono 
też podstawowe pojęcia tej dyscypliny naukowej, umotywowano również podstawowy cel działania każdego przedsię-
biorstwa, wyrażający się w kreacji wartości dla właścicieli, by wreszcie uświadomić wpływ otoczenia na podejmowa-
ne w przedsiębiorstwie decyzje i zaprezentować możliwe formy prawne działalności przedsiębiorstw. Zaprezentowa-
no także rachunek wartości pieniądza w czasie oraz analizę wskaźnikową jako dwa podstawowe narzędzia niezbędne 
dla podejmowania decyzji finansowych. Drugą część poświęcono problematyce długookresowych decyzji finansowych 
przedsiębiorstwa, które koncentrują się na problemach finansowania działalności. Trzecia część publikacji odnosi się 
natomiast w całości do krótkoterminowych decyzji finansowych przedsiębiorstwa. Na gruncie zasadniczego problemu 
dążenia do utrzymania płynności finansowej w przedsiębiorstwie ukazano podstawowe zagadnienia dotyczące zarzą-
dzania zapasami, należnościami i środkami pieniężnymi. Charakter niniejszej publikacji sprawia, że jest ona adresowana 
przede wszystkim do studentów i praktyków.

Obsługa logistyczna. Danuta Kempny. 
ISBN 978-83-7246-561-0, s. 121, cena 10 zł, podręcznik.

Podręcznik ten powstał z myślą o rozwiązywaniu problemów oraz unowocześnieniu koncepcji logistycznej obsługi 
klienta i dostosowaniu jej do wymogów łańcucha dostaw. W rozdziale 1 przedstawiono istotę obsługi logistycznej. 
W rozdziale 2 poddano analizie pojęcie klienta. W łańcuchu dostaw jest ono dużo szersze niż w ujęciu tradycyjnym 
i chociaż ostateczny klient jest najważniejszy, inne ogniwa łańcucha też mogą wystąpić w tej roli. W dalszej części roz-
działu opisano etapy segmentacji klientów ze względu na ich potrzeby i oczekiwania w zakresie obsługi oraz podano 
inne, przydatne decydentom klasyfikacje klientów. Sklasyfikowano także podmioty oferujące obsługę logistyczną w łań-
cuchu dostaw. W rozdziale 3 przedstawiono przedmioty obsługi logistycznej. W rozdziale 4 opisano usługi składające 
się współcześnie na ofertę kompleksowej obsługi logistycznej. W rozdziale 5 wyjaśniono, na czym polega obsługa lo-
gistyczna w sensie operacyjnym, czyli opisano czynności fizyczne i informacyjne podejmowane w cyklu zamawiania, 
zarówno w ujęciu tradycyjnym, jak i w systemie B2B i B2C. Bardzo ważną częścią podręcznika jest rozdział 6 dotyczą-
cy poziomów obsługi logistycznej i polityki jej kształtowania. W rozdziale tym przedstawiono najważniejsze problemy 
związane z ustalaniem standardów obsługi logistycznej. Problemami pomiaru poziomu wykonanej obsługi i pomiarem 
kosztów obsługi zajęto się w rozdziałach 7 i 8. Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie pomiaru i analizy kosztów 
obsługi w procesie podejmowania operacyjnych i strategicznych decyzji logistycznych. W rozdziale 9 scharakteryzowa-
no problemy związane z projektowaniem obsługi logistycznej. Etapy projektowania obsługi przedstawiono na tle spe-
cyfiki usług logistycznych.
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