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Doktorat Honoris Causa

Profesor Jerzy Rokita
doktorem honoris causa

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Decyzję o przyznaniu doktoratu honorowego Se-
nat wrocławskiej Uczelni podjął 24 września 2009 
roku. Na promotora wybrano prof. Zdzisława Ja-
sińskiego, który w swojej laudacji podkreślił, że 
„Niezwykły dorobek naukowy, dydaktyczny i or-
ganizacyjny Jerzego Rokity sprawia, że Profesor 
jest zaliczany do najwybitniejszych polskich uczo-
nych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Jego ba-
dania i dzieła naukowe wpłynęły na rozwój nauki 
polskiej, a tym samym są dziedzictwem światowej 
nauki. Profesor Rokita ma także konkretne zasługi 
dla rozwoju naszej uczelni przez współpracę w ba-
daniach naukowych, a przede wszystkim przez 
przyczynianie się do awansów naukowych jej pra-
cowników. Te przesłanki zadecydowały o tym, że 
Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu przyznał Jerzemu Rokicie tytuł doktora hono-

ris causa. Profesor wejdzie tym samym do pante-
onu uczonych, którym Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu nadał najwyższą godność”.

Promotor zwrócił jednocześnie uwagę, że „fakty 
biograficzne są dowodem na to, że mamy do czynie-
nia z nadzwyczajnym człowiekiem i ponadprzecięt-
nym naukowcem. Za tym niezwykłym życiorysem 
naukowym i błyskotliwą karierą naukową (dokto-
rat w wieku 27 lat, habilitacja w wieku 36 lat, ty-
tuł naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskany 
w wieku 40 lat) kryją się nie tylko talenty i uzdol-
nienia kreowania nauki w obszarze zarządzania, 
ale również wielka pracowitość, całkowite oddanie 
się badaniom naukowym, wspieranie rozwoju kadr 
naukowych oraz organizowanie gremiów nauki 
i praktyki zarządzania”.

Cytowano także recenzję opracowaną przez 
prof. Marię Romanowską ze Szkoły Głównej Han-
dlowej w Warszawie, która stwierdziła: „Pan Profe-
sor Jerzy Rokita to wybitna postać polskiej nauki, 
jeden z najważniejszych i najbardziej szanowanych 
przedstawicieli nauk o zarządzaniu w Polsce, twór-
ca wielu dzieł naukowych z zakresu zarządzania, 
a równocześnie człowiek, któremu udało się prze-
nieść wiele mądrych rozwiązań teorii zarządzania 
do praktyki. W powszechnej opinii środowiska nauk 
o zarządzaniu uchodzi on za pioniera i największy 
autorytet naukowy w Polsce w dziedzinie teorii za-
rządzania strategicznego”. 

Z kolei w recenzji przygotowanej przez prof. Ra-
fała Krupskiego znaleźć można następującą opinię: 
„publikacje Pana Profesora Jerzego Rokity w ogó-
le, a zwłaszcza te z pierwszej dekady XXI wieku, 
obejmujące podstawy współczesnego zarządzania, 
w tym zarządzania strategicznego, stanowią istot-
ny element nowego paradygmatu. Ich ładunek in-
telektualny, naukowy, jest ogromny, a wiele wąt-
ków będzie z pewnością rozwijanych w wielu pra-
cach doktorskich, habilitacyjnych i innych nauko-
wych rozprawach. A sam prof. zw. dr hab. Jerzy Ro-
kita już jest jedną z najwybitniejszych postaci nauk 
o zarządzaniu”. 

26 listopada 2009 roku, w dniu Święta Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, odbyło 
się uroczyste nadanie prof. Jerzemu Rokicie godności doktora honoris causa tejże Uczelni. 

Marcin Baron
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Doktorat Honoris Causa

Profesor Jerzy Rokita urodził się w Warsza-
wie 24 stycznia 1936 roku. Na początku lat pięć-
dziesiątych uczęszczał do Technikum Finansowego 
w Piotrkowie Trybunalskim, po ukończeniu które-
go podjął studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej 
w Katowicach, które ukończył w 1957 roku. Jed-
nak już od 1956 roku związał się jako wolonta-

riusz z pracami badawczymi zespołu prof. Mariana 
Franka. Od 1957 roku prof. Jerzy Rokita pracuje 
w ówczesnej WSE. Najpierw jako asystent w Zakła-
dzie Ekonomiki Górnictwa Katedry Rachunkowo-
ści, następnie jako asystent, starszy asystent i ad-
iunkt w Katedrze Ekonomiki Przedsię-
biorstwa Przemysłowego WSE w Kato-
wicach. W 1963 roku broni doktorat na 
podstawie dysertacji „Organizacja płac 
w kopalniach”, której promotorem był 
prof. Marian Frank. W kolejnych latach 
intensywnie angażuje się w działalność 
dydaktyczną oraz prace organizacyjne 
w uczelni i poza nią, między innymi peł-
ni funkcje sekretarza zarządu Oddziału 
Śląskiego Towarzystwa Naukowego Or-
ganizacji i Kierowania oraz zastępcy dy-
rektora Instytutu Ekonomiki Przemysłu 
WSE w Katowicach. W 1972 roku uzy-
skuje stopień doktora habilitowanego. 
Kolokwium habilitacyjnie oparte jest na 
rozprawie „Rentowność a jakość w kopal-
niach węgla kamiennego”. W latach 1972-
1978 pełni funkcję dziekana Wydziału 
Przemysłu naszej uczelni. W latach sie-
demdziesiątych kieruje także Zakładem 
Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Przemy-
słowego w Instytucie Ekonomiki Przemysłu Aka-
demii Ekonomicznej oraz jest członkiem Komitetu 
Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii 
Nauk. W 1976 roku otrzymuje tytuł profesora nad-
zwyczajnego, a 12 lat później profesora zwyczajne-
go. W 1978 roku prof. Jerzy Rokita obejmuje stano-
wisko prorektora Akademii, a od 1981 do 1990 roku 
piastuje godność rektorską. W końcówce lat osiem-
dziesiątych kieruje resortowym programem badań 

podstawowych „Racjonalizacja działalności gospo-
darczej przedsiębiorstw przemysłowych”, skupiają-
cym kadrę ekonomistów z uczelni Katowic, Wrocła-
wia, Łodzi, Gdańska i Torunia. Jest to jedno z wielu 
przedsięwzięć, w których prof. Jerzy Rokita dał się 
poznać nie tylko jako doskonały organizator prac, 
ale przede wszystkim jako lider szkoły naukowej, 

mistrz dla szerokiej rzeszy naukow-
ców. Po zakończeniu kadencji rek-
torskich prof. Jerzy Rokita konty-
nuuje swoją niezwykle aktywną 
działalność naukową, dydaktyczną 
i ekspercką. Obejmuje kierownic-
two Katedry Zarządzania Przedsię-
biorstwem. Jest promotorem licznych 
doktoratów, recenzentem w przewo-
dach habilitacyjnych oraz wniosków 
profesorskich. Uczestniczy w pracach 
Komitetu Nauk Ekonomicznych Pol-
skiej Akademii Nauk, Komitetu 
Nauk o Zarządzaniu Polskiej Aka-
demii Nauk, zasiada w Radzie Nad-
zorczej ING Banku Śląskiego oraz 
przewodniczy Komitetowi Audytor-
skiemu tegoż banku. W latach 2003-
2006 jest członkiem Centralnej Ko-
misji ds. Tytułu Naukowego i Stop-

ni Naukowych. Profesor Jerzy Rokita otrzymał 
liczne wyróżnienia, nagrody i odznaczenia. Wśród 
nich znalazły się wysokie odznaczenia państwowe, 
takie jak Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia 
Polski z Gwiazdą oraz Medal Komisji Edukacji Na-

rodowej. W 2006 roku Profesor uhonorowany zo-
stał przez Komitet Nauk o Zarządzaniu PAN Me-
dalem im. Tadeusza Kotarbińskiego. W 2007 roku, 
w uznaniu jego zasług dla rozwoju nauk o zarządza-
niu w Polsce i poza jej granicami oraz za fundamen-
talny wkład w rozwój i umacnianie pozycji macie-
rzystej uczelni w środowisku naukowym i społecz-
no-gospodarczym prof. Jerzy Rokita otrzymuje Me-
dal Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamiec-
kiego w Katowicach. 
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ŚWiĘto uCZELni

Dr hab. Wojciech Dyduch
Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej

Dr hab. Henryk Dźwigoł
Model restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego

Dr hab. Grzegorz Kończak
Metody statystyczne w sterowaniu jakością produkcji

Dr hab. Maciej Nowak
Interaktywne wielokryterialne wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka. Metody i zastosowania

Dr hab. Małgorzata Pańkowska
Rozwój informatyzacji organizacji wirtualnych

Dr hab. Jacek Pietrucha
Ramy instytucjonalne polityki pieniężnej – teoria i pomiar 

oraz doktorzy

Dr Tomasz Bernhard
Znaczenie procesu integracji rynków pieniężnych dla funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej
Promotor: prof. Joanna Żabińska

Dr Gracjan Chrobak
Wykorzystanie rachunku kosztów standardowych w planowaniu i kontroli kosztów produkcji
Promotor: prof. Halina Buk

Dr Urszula Dziki
Partnerstwo publiczno-prywatne w polityce rozwoju lokalnego
Promotor: prof. Florian Kuźnik

Dr Anna Figna
Oddziaływanie integracji rynków finansowych w Unii Europejskiej na proces konsolidacji banków w UE
Promotor: prof. Joanna Żabińska

Dr Bartłomiej Józef Gabryś
Orientacje czasowe a przedsiębiorczość w organizacjach
Promotor: prof. Mariusz Bratnicki

Dr Barbara Głód
Fundusze Unii Europejskiej jako instrument polityki rozwoju lokalnego
Promotor: prof. Florian Kuźnik

W dniu Święta Uczelni, 11 stycznia 2010, uroczyście promowani zostaną:

Doktorzy habilitowani

Uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie
11 stycznia 2010
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ŚWiĘto uCZELni

Dr Beata Hoza
Kontrola podatkowa w realizacji funkcji podatków
Promotor: prof. Teresa Famulska

Dr Tomasz Ingram
Polityki rekrutacji i selekcji a efektywność organizacji
Promotor: prof. Janusz Strużyna

Dr Marcin Jałowiecki
Zmiany na rynku obligacji w głównych centrach gospodarczych świata w wyniku wprowadzenia waluty euro
Promotor: prof. Joanna Żabińska

Dr Michalina Janosz
Stymulacyjna rola kredytu hipotecznego w rozwoju budownictwa mieszkaniowego 
w Polsce na tle wybranych państw europejskich
Promotor: prof. Krzysztof Marcinek

Dr Edyta Klosa
Niepewność i ryzyko w outsourcingu procesów logistycznych w łańcuchu dostaw
Promotor: prof. Danuta Kisperska-Moroń

Dr Maria Kocot
Liberalizacja handlu światowego a wspólna polityka rolna Unii Europejskiej
Promotor: prof. Stanisław Swadźba

Dr Dominika Kołodziej
Koherencja metod kreowania kapitału ludzkiego i strategii marketingowych
Promotor: prof. Anna Lipka

Dr Michał Kucia
Handel elektroniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce. Uwarunkowania i modele rozwoju
Promotor: prof. Zofia Kędzior

Dr Tomasz Lis
Wpływ rozliczania i ewidencjonowania kontraktów budowlanych według międzynarodowych i polskich stan-
dardów rachunkowości na wynik finansowy jednostki
Promotor: prof. Halina Buk

Dr Dorota Machnik
Audyt wewnętrzny instrumentem wspierającym racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi w jednost-
kach budżetowych na przykładzie sądów rejonowych
Promotor: prof. Kazimiera Winiarska

Dr Andrzej Młynarczyk
Metody szacowania ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych jako element rewizji 
finansowej
Promotor: dr hab. Józef Pfaff

Dr Dorota Olszewska-Szczurek
Zarządzanie jakością powietrza jako element wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju na poziomie lokal-
nym
Promotor: prof. Elżbieta Lorek

Dr Agnieszka Orwat
Metody statystyki finansowej w zarządzaniu portfelem aktywów długoterminowych
Promotor: prof. Grażyna Trzpiot

Dr Jarosław Rokicki
Proces komercjalizacji usług społecznych w gminach województwa śląskiego
Promotor: prof. Zofia Kędzior

Dr Małgorzata Satoła
System edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
Promotor: prof. Lucyna Frąckiewicz
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Dr Sylwia Słupik
Mechanizm konkurencji w infrastrukturze gospodarczej w Polsce
Promotor: prof. Andrzej Barteczek

Dr Agnieszka Sobol
Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju w wybranych jednostkach samorządu lokalnego (na przykładzie 
porównań Polska-Szwecja)
Promotor: prof. Elżbieta Lorek

Dr Anna Sroczyńska-Baron
Zastosowanie teorii gier w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na giełdzie papierów wartościowych
Promotor: prof. Piotr Chrzan

Dr Tomasz Staś
Wykorzystanie algorytmów mrowiskowych w procesie doskonalenia portali korporacyjnych
Promotor: prof. Jerzy Gołuchowski

Dr Marcin Świtała
Konsumpcja i zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych ludzi starszych
Promotor: prof. Ewa Kieżel

Dr Katarzyna Tkocz-Wolny
Ujęcie nieruchomości inwestycyjnych w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa na tle koncepcji i zasad ra-
chunkowości
Promotor: prof. Anna Kostur

Dr Gabriel Tobor
Współpraca międzykomunalna narzędziem wdrażania strategii rozwoju
Promotor: prof. Henryk Brandenburg

Dr Agnieszka Owczarczyk
Przeobrażenia sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1994-2007
Promotor: prof. Dorota Kotlorz

W dniu Święta Uczelni, 11 stycznia 2010, uroczyście wręczone zostaną przyznane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medale za Długoletnią Służbę.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymają:

dr Mirosława Barczak
dr Maria Boryczka 
prof. Mirosława Capiga 
Teresa Fior-Szytuła 
Maria Gojna 
prof. Halina Henzel 
dr Marian Ingram 
dr Maria Jadamus-Hacura 
Jerzy Kacprowski 
prof. Danuta Kisperska-Moroń 
dr Regina Klama 
Józef Klyszcz 
Krystyna Makieła 
dr Janusz Marek 
dr Krystyna Melich-Iwanek 

prof. Grażyna Musiał 
dr Helena Ogrodnik 
dr Barbara Otte 
Teresa Paździorek 
dr Helena Przybyła 
prof. Irena Pyka 
prof. Maria Irmgard Smandek 
prof. Maria Smejda 
Wiesława Smuła 
prof. Janusz Strużyna 
Mirosław Więcławek 
prof. Barbara Woźniak-Sobczak 
Halina Zabielny 
prof. Halina Zadora 
prof. Henryk Zawadzki 
Joanna Żytomirska 
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ŚWiĘto uCZELni

W dniu Święta Uczelni, 11 stycznia 2010, uroczyście wręczone zostaną stypendia Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego:

za osiągnięcia w nauce:
Edycie Janus – studentce IV roku Wydziału Ekonomii
Annie Urbanek – studentce V roku Wydziału Ekonomii
 
za wybitne osiągnięcia sportowe:
Annie Moś – studentce IV roku Wydziału Zarządzania

W dniu Święta Uczelni, 11 stycznia 2010, wyróżnione zostaną szkoły średnie, których absolwenci naj-
liczniej zdobyli indeksy Akademii Ekonomicznej w Katowicach:

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach – 51 osób
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie – 43 osoby
V Liceum Ogólnokształcące im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej – 40 osób
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach – 37 osób
I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim 
– 36 osób
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mysłowi-
cach – 34 osoby
I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach – 33 osoby
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Tychach  
– 33 osoby
I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie – 31 osób
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15  
w Sosnowcu – 31 osób

Grażyna Wacha 
dr Michał Wilczek 
dr Elżbieta Zagórska 

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę 
otrzymają:

dr Janusz Cichy 
dr Joanna Czech-Rogosz 
dr Małgorzata Fronczek 
dr Jolanta Gałuszka 
dr Piotr Kania 
dr Anna Kwiecień 
dr Krystyna Mitręga-Niestrój 
dr Katarzyna Nagel 
dr Mirosław Wójciak 
dr Katarzyna Żak 

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymają:

dr Bożena Ciupek 
Beata Gaja 
dr Krzysztof Gałuszka 
Anna Grzywok 
Zdzisław Janasik 
Katarzyna Jasińska 
dr Karina Kuczowic 
Sławomira Nieć 
Katarzyna Rzepka 
Krzysztof Sporek 
Ewa Stańko 
Aneta Szmyt 
dr Grażyna Szustak 
prof. Maja Szymura-Tyc 
Jakub Śliwa 
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21-22 września 2009 r. w Akademii odbyła 
się międzynarodowa konferencja „Survey Sam-
pling in Economic and Social Research” („Meto-
da reprezentacyjna w badaniach ekonomiczno- 
-społecznych”). Była to już szósta edycja tej kon-
ferencji, organizowanej tradycyjnie przez Katedrę 
Statystyki we współpracy z Katedrą Metod Staty-
stycznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polskim 
Towarzystwem Statystycznym. Głównym celem 
konferencji było zapewnienie możliwości swobod-
nej wymiany myśli, poglądów i doświadczeń w za-
kresie szeroko rozumianej metody reprezentacyj-
nej, ze szczególnym uwzględnieniem takich spe-
cjalistycznych zagadnień, jak:
– estymacja parametrów populacji na podstawie 

prób nieprostych,
– wnioskowanie statystyczne na podstawie da-

nych niekompletnych,
– estymacja parametrów małych obszarów,
– optymalizacja kosztów badań reprezentacyj-

nych,
– konstrukcja schematów losowania prób,
– badania wielookresowe populacji,
– wnioskowanie wykorzystujące informacje do-

datkowe,
– praktyczne zastosowania metody reprezenta-

cyjnej.

Tematyka konferencji wychodziła zatem na-
przeciw obserwowanemu w ostatnich latach ro-
snącemu zapotrzebowaniu na metody precyzyj-
nego, rzetelnego i formalnie poprawnego wnio-
skowania na podstawie nie zawsze perfekcyjnych 
danych o charakterystykach badanych zbiorowo-
ści. Konferencja spotkała się z żywym zaintereso-
waniem krajowych i zagranicznych środowisk na-
ukowych. Wzięło w niej udział trzydzieści osiem 
osób reprezentujących wyższe uczelnie, ośrodki 
badawcze i instytucje publiczne z Polski, Czech, 
Litwy, Finlandii, Hiszpanii, Włoch i Stanów Zjed-
noczonych. 

Szczególnym sukcesem okazało się zorganizo-
wanie trzech sesji plenarnych z udziałem świato-
wych autorytetów w dziedzinie metody reprezen-
tacyjnej. W pierwszej sesji plenarnej wykład pod 

tytułem „A house price index based on the poten-
tial outcomes framework” wygłosił profesor Ni-
cholas T. Longford z uniwersytetu Pompeu Fabra 
w Barcelonie. W wykładzie przedstawiona została 
krytyczna analiza znanych metodologii pomiaru 
przeciętnych cen nieruchomości i nowe podejście 

Wojciech Gamrot

Survey Sampling  
in Economic  
and Social Research’2009
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do tego problemu bazujące na idei potencjalnych 
realizacji cen. W drugiej sesji plenarnej wykład 
pod tytułem „Robust estimation of the mean squ-
ared error of an empirical bayes estimator” wygło-
sił profesor Parthasarathi Lahiri z Uniwersytetu 
Stanu Maryland. W wykładzie tym rozważone zo-
stały własności stochastyczne bayesowskiego es-
tymatora wartości globalnej w małym obszarze, 
opartego na mieszanym modelu liniowym. Za-
proponowana została metoda estymacji odpornej 
średniego błędu kwadratowego tego estymatora. 
Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych po-
równujących własności zaproponowanej metody 
z alternatywnymi rozwiązaniami zawartymi w li-
teraturze przedmiotu. W trzeciej sesji plenarnej 
wykład pod tytułem „Benchmarked small area es-
timators” wygłosił profesor Malay Ghosh z Uni-
wersytetu Stanowego Florydy. Wykład poświęco-
ny był problemowi wykorzystania modeli nadpo-
pulacji do estymacji parametrów małych obsza-
rów. Przedstawiona została istota podejścia do 
tego problemu opartego na kryterium zgodności 
oszacowań w małych obszarach i w populacji ge-
neralnej. Omówiono możliwości jego zastosowania 
do konstrukcji estymatorów wykorzystujących in-

formacje pomocnicze. Przedstawiono uogólnienia 
znanych twierdzeń Hillmera i Trabelsiego opisu-
jących własności tych estymatorów dla przypadku, 
gdy dane statystyczne pochodzą z dwóch różnych 

badań statystycznych, w których próby mogą się 
częściowo pokrywać. Rozważone zostały możliwo-
ści praktycznego zastosowania uzyskanych rezul-
tatów teoretycznych. W ramach pozostałych sesji 

wygłoszono ponadto piętnaście innych referatów 
poruszających różnorodne tematy związane z te-
matyką konferencji. Wszystkie wystąpienia spo-
tkały się z dużym zainteresowaniem prowokując 

Nicholas Tibor Longford urodził się w 1955 roku w Vel’kych Kapušanach na południu Słowacji. Jest absolwentem uni-
wersytetów w Pradze, Brighton i Leeds. Prace badawcze w zakresie teorii wnioskowania statystycznego oraz zastosowań sta-
tystyki w naukach społecznych i medycynie prowadził następnie w instytutach badawczych w Leicester, Nottingham i Prince-
ton, w Centrum Statystyki Stosowanej w Lancaster oraz na uniwersytetach w Mannheim, Rio de Janeiro Adelaidzie i Londynie. 
Wykładał też na uniwersytetach w Los Angeles, Aalborgu, Budapeszcie, Massey, Chartumie i Barcelonie. Jest autorem licznych 
publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach statystycznych z listy filadelfijskiej, takich jak „Biometrika”, „Journal of 
the Royal Statistical Society”, „Journal of Official Statistics”, „Statistical Methods in Medical Research” oraz „Statistics in Medi-
cine”, a także czterech znaczących monografii z zakresu statystycznej analizy danych niekompletnych, wnioskowania o pa-
rametrach domen oraz modeli statystycznych o losowych współczynnikach. Jest też promotorem jedenastu prac doktorskich 
w zakresie statystyki. Pełni funkcję współredaktora w czasopismach: „Journal of Multivariate Analysis, Journal of the Royal Sta-
tistical Society” oraz „Journal of Educational and Behavioral Statistics”. Jest ponadto członkiem Amerykańskiego Towarzystwa 
Statystycznego oraz Królewskiego Towarzystwa Statystycznego w Londynie.

Parthasarathi Lahiri urodził się w 1959 roku. Studia w zakresie statystyki ukończył na uniwersytecie w Kalkucie. Dokto-
rat obronił na Uniwersytecie Stanowym Florydy. Wykładał na uniwersytetach stanowych w Michigan, Nebrasce, Maryland 
i na Florydzie. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych ekspertów w zakresie wnioskowania bayesowskiego, lecz jego 
zainteresowania badawcze obejmują też inne aspekty metody reprezentacyjnej, a w szczególności metody losowania z po-
wtórnym wyborem, estymację odporną, estymację parametrów małych domen, konstrukcję schematów losowania prób kon-
trolowanych, a także zagadnienia łączenia rekordów. Jest autorem sześćdziesięciu sześciu artykułów w zakresie statysty-
ki (w tym dwudziestu dziewięciu w czasopismach z listy filadelfijskiej) i promotorem jedenastu doktoratów w tej dziedzinie. 
Pełnił funkcję współredaktora czasopism „Survey Methodology”, „Journal of the American Statistical Association”, „Metron” 
i „Sankhya”. Jest członkiem Międzynarodowego Instytutu Statystycznego, Instytutu Statystyki Matematycznej, Amerykańskiego 
Towarzystwa Statystycznego, Indyjskiego Towarzystwa Statystycznego, Indyjskiego Towarzystwa Rachunku Prawdopodobień-
stwa i Statystyki.
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Wykłady Dziekańskie   
– nowa inicjatywa  

dziekana Wydziału Zarządzania
W roku akademickim 2009/2010 Dziekan Wy-

działu Zarządzania, prof. Eugeniusz Gatnar, zaini-
cjował cykliczne wykłady organizowane przez Wy-
dział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Ka-
towicach. Do ich wygłoszenia zapraszani są ludzie 
nauki i biznesu z Polski oraz całego świata. Celem 
tych wykładów jest przybliżenie studentom, a tak-
że pracownikom naukowo-dydaktycznym, aktual-
nych problemów dotyczących gospodarki, ekonomii, 
finansów w Polsce i na świecie, a także przybliżenie 
postaci znanych polskich i zagranicznych naukow-
ców, którzy zajmują się sprawami ekonomicznymi 
również w praktyce.

Justyna Brzezińska

Malay Ghosh jest postacią, której wkładu w rozwój statystyki nie sposób przecenić. Urodzony w 1944 roku, studia w za-
kresie statystyki ukończył na uniwersytecie w Kalkucie. Tytuł doktora uzyskał na Uniwersytecie Stanowym Karoliny Północnej. 
Wykładał na uniwersytetach w Kalkucie, Chapel Hill, Bowling Green oraz uniwersytetach stanów: Iowa, Floryda, Michigan 
i Minnesota. Jest autorem lub współautorem dwustu trzydziestu sześciu artykułów, a w tym ponad stu opublikowanych w cza-
sopismach z listy filadelfijskiej, a także trzech książek poświęconych wnioskowaniu statystycznemu, estymacji sekwencyjnej 
oraz zastosowaniu metod bayesowskich w próbkowaniu populacji skończonej. Aby uzmysłowić sobie znaczenie tego dorob-
ku, wystarczy zwrócić uwagę, iż według obowiązujących dziś w Polsce standardów oceny parametrycznej maksymalną ocenę 
równą dwudziestu czterem punktom uzyskałoby trzydzieści dziewięć artykułów prof. Ghosha, co w takiej dziedzinie jak staty-
styka jest ilością ogromną. Niebywałym osiągnięciem jest też opublikowanie aż osiemnastu artykułów na łamach kwartalnika 
„Annals of Statistics” uznawanego za najbardziej prestiżowe czasopismo statystyczne na świecie. Trudno jest wskazać dziedzi-
nę statystyki, w której fundamentalne prace profesora Ghosha, a zwłaszcza te dotyczące zagadnienia dostateczności estymato-
rów, nie byłyby powszechnie cytowane, jednak największy wpływ wywarły one na rozwój estymacji sekwencyjnej i empirycz-
nej estymacji bayesowskiej. Profesor Ghosh był kierownikiem lub głównym koordynatorem dwudziestu czterech projektów 
badawczych finansowanych, między innymi przez takie instytucje, jak National Science Foundation, US Army Research Office, 
US Census Bureau, National Institute of Health oraz Center for Disease Control. Dodajmy, że jego współpracownikami były tak 
wybitne postacie, jak P.K. Sen, G. Meeden, B.K. Sinha, S. Sukhatme, V.P. Godambe, R. Mukerjee, J.N.K. Rao, A. Agresti oraz 
P.K. Pathak. Jest też promotorem trzydziestu trzech rozpraw doktorskich w dziedzinie statystyki. Warto przy tym podkreślić 
że do grona jego doktorantów należały tak znane postacie, jak N. Mukopadhyay, R. Dasgupta, P. Lahiri czy G. Datta, których 
prace badawcze kształtują oblicze współczesnej statystyki. Wyrazem zaufania dla kompetencji naukowej prof. Ghosha było 
powierzenie mu obowiązków współredaktora najbardziej renomowanych czasopism statystycznych, takich jak „Journal of the 
American Statistical Association”, „Sequential Analysis”, „Sankhya”, „Communications in Statistics”, „Journal of Nonparame-
tric Statistics”, „Journal of Statistical Planning and Inference”, „Statistics”, „American Statistician” oraz „Metron”. Obecnie pełni 
funkcję redaktora czasopisma „Journal of Statistical Research”. Jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Statystycznego, 
Instytutu Statystyki Matematycznej oraz Międzynarodowego Instytutu Statystycznego.

do ożywionych i niekiedy bardzo zażartych dysku-
sji. W najbliższych miesiącach planowane jest wy-
danie angielskojęzycznej monografii obejmującej 
wygłoszone referaty.

Warto podkreślić, że do sukcesu konferencji 
przyczyniło się w znacznej mierze wsparcie finan-
sowe zapewnione przez Uczelnię oraz przez spon-
sora konferencji – firmę SPSS Polska, za co orga-
nizatorzy konferencji składają tą drogą serdeczne 
podziękowanie.
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Pierwszy wykład odbył się 16 października br. 
Zaproszonym gościem był prof. Thomas Rudolph 
z Universität St. Gallen w Szwajcarii, który wygło-
sił wykład na temat „Challenges in contemporary 
retailing”. Zaproszonymi do uczestnictwa w wykła-
dzie gośćmi byli pracownicy Akademii. Na wykład 
licznie przybyli także studenci Wydziału. Przyby-
łych przywitał Prodziekan ds. Studiów Stacjonar-
nych, dr hab. Wojciech Dyduch. 

Profesor Thomas Rudolph w trakcie swojego wy-
stąpienia nie tylko zainteresował wszystkich słucha-
czy tematyką marketingu i handlu detalicznego, ale 
zdecydował się na gest, którym zaskarbił sobie jesz-
cze większą ich sympatię. Otworzył ogromne pudeł-
ko szwajcarskich czekoladek i poczęstował wszyst-
kich przybyłych uczestników, przybliżając tym sa-
mym smak Szwajcarii. Po wygłoszonym wykładzie 
prof. Thomas Rudolph, wraz z grupą asystentów, 
udał się na spotkanie z Prorektorem ds. Edukacji, 
prof. Robertem Tomankiem. 

Drugi wykład dziekański odbył się 3 grudnia 
br. Zaproszonym gościem był prof. Krzysztof Jaju-
ga z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
Wykład nt. „Modele rynków finansowych – krysys 
zaufania czy szansa?” wzbudził ogromne zaintere-
sowanie wśród pracowników naukowo-dydaktycz-
nych Wydziału Zarządzania oraz pozostałych wy-
działów, a także wśród studentów Akademii. Wy-
kład zainicjował Dziekan Wydziału Zarządzania, 
prof. Eugeniusz Gatnar. Na wykład przybyli także 
dziekani i prodziekani pozostałych wydziałów Aka-

demii, a także kierownicy katedr. Wykład zachęcił 
uczestników do ożywionej dyskusji na temat kryzy-
su finansowego i jego przyczyn. 

Kolejne Wykłady Dziekańskie odbywać się będą 
w lutym, kwietniu i czerwcu 2010 roku. Harmono-
gram dostępny będzie w gablocie Wydziału Zarzą-
dzania (p. 219 A). Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich pracowników oraz studentów Akademii do za-
poznania się z aktualnym harmonogramem nadcho-
dzących wykładów, a także do uczestnictwa w ko-
lejnych wykładach. Jest to niepowtarzalna szansa 
poznania uznanych naukowców, którzy przybliżą 
współczesne problemy gospodarcze i zachęcą do dal-
szego pogłębiania wiedzy. 
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Magdalena Matysek: To dla nas zaszczyt 
i przyjemność gościć Pana Profesora 
w Katowicach. Czy mógłby Pan powiedzieć 
naszym czytelnikom, jak zaczęła się 
współpraca pomiędzy Uniwersytetem 
St. Gallen i naszą Uczelnią oraz co jest jej 
głównym celem?

W 1996 roku dr Marek Drzazga jako zagranicz-
ny student brał udział w moich zajęciach „Zarzą-
dzanie na Międzynarodowych Rynkach Sprzedaży 
Detalicznej”. Od tego czasu Pan dr Drzazga uczest-
niczył w kilku wydarzeniach organizowanych przez 
naszą uczelnię i był w Szwajcarii przy paru różnych 
okazjach. Tak zaczęła się nasza współpraca, której 
podstawowym celem jest przede wszystkim wspie-
ranie rozwoju akademickiego odnoszącego się do 
wyzwań w zarządzaniu handlem detalicznym, dzię-
ki wymianie opinii na temat postępów na rynku de-
talicznym w ostatnich latach. 
 
Co zdecydowało o przyjęciu przez 
Pana Profesora zaproszenia Akademii 
Ekonomicznej i przybyciu do Polski, aby 
wygłosić wykład na temat wyzwań dla 
sprzedaży detalicznej w dzisiejszych czasach?

Zawsze byłem zainteresowany wizytą w Polsce 
z wielu powodów. Handel detaliczny w Polsce gwał-
townie się rozwinął, a sprzedawcy są bardzo inno-
wacyjni. Podczas naszego zwiedzania polskich cen-
trów handlowych zauważyłem wiele interesujących 
rozwiązań. Oczywiście przyczyną była także chęć 
poznania Akademii Ekonomicznej w Katowicach 
oraz podzielenia się moją wiedzą i doświadczeniem 
ze studentami waszej Uczelni. Doceniam również 
okazję do wymiany zdań ze studentami i pracowni-
kami Akademii.

Jak Pan Profesor ocenia handel detaliczny 
w ostatnich latach, biorąc pod uwagę 
Pańskie doświadczenie z wiodącymi 
europejskimi firmami na rynku detalicznym, 
które współpracują z Panem w ramach 
programu Retail-Lab?

Moim zdaniem, sprzedaż detaliczna istotnie się 
zmieniła w ostatnim okresie. Tak naprawdę mówi-

Wykład gościnny 
prof. Thomasa Rudolpha
16 października, w ramach Wykładów Dziekańskich Wydziału Zarządzania, w Akademii 
wystąpił prof. Thomas Rudolph, kierownik Institute of Retail Management Uniwersytetu 
St. Gallen w Szwajcarii. 

Wykład, zatytułowany Challenges in Contemporary Retailing, dotyczył wyzwań i zmian na 
rynku sprzedaży detalicznej w XXI w. Profesor zwrócił szczególną uwagę na aspekty odnoszące 
się do reakcji klientów na działania marketingowe.

W wywiadzie udzielonym Magdalenie Matysek prof. T. Rudolph podzielił się z czytelnikami 
„AE Forum” kilkoma refleksjami.
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my dziś o firmach na rynku detalicznym w przeci-
wieństwie do sprzedawców detalicznych, gdyż więk-
szość działań biznesowych wiąże się z pełnieniem 
funkcji w zakresie sprzedaży. Weźmy jako przykład 
firmę Apple, która nie tylko produkuje, ale również 
sprzedaje swoje towary we własnych sklepach. Jed-
nak większość ludzi nie rozważałaby firmy Apple 
jako sprzedawcy detalicznego. W naszym progra-
mie współpracy Retail-Lab wspieramy firmy, aby 
mogły uporać się ze zmianami i stawić czoło wyzwa-
niom na nowoczesnym rynku detalicznym. Program 
składa się z różnych części, włączając certyfikowany 
program edukacji kierowniczej dla starszych mene-
dżerów, działania związane z rekrutacją, warszta-
ty badawcze oraz spotkania dla dyrektorów naczel-
nych uczestniczących przedsiębiorstw. Założyliśmy 
Retail-Lab w 2006 roku i pracujemy z takimi firma-
mi, jak Metro Cash and Carry, Migros, Media Sa-
turn Holding, Tchibo, Valora and Pfister.

Czy zauważył Pan Profesor jakiekolwiek 
zmiany w sprzedaży detalicznej od momentu 
pojawienia się kryzysu finansowego? w jaki 
sposób sprzedawcy powinni reagować na tę 
sytuację w dzisiejszych czasach?

Sprzedawcy z pewnością zareagowali i pomaga-
ją na przykład konsumentom oszczędzać pieniądze. 
To może nastąpić poprzez poszerzenie asortymentu 
lub obniżenie cen towarów. Niektórzy sprzedawcy 
detaliczni redukują własne koszty i są zmuszeni do 
zmniejszania liczby pracowników lub nawet zamy-
kania punktów sprzedaży. Inni koncentrują się na 
innowacjach i zmianach, by zwalczyć kryzys i osią-
gnąć wzrost.
 
Czy mógłby Pan Profesor wskazać inne 
obszary badawcze, które wydają się 
interesujące w naszej dalszej współpracy?

Myślę, że nasza wizyta pokazała, iż możemy 
rozszerzyć naszą kooperację poprzez różne działa-
nia. Ostatnio przeprowadzaliśmy projekt badawczy 
w Szwajcarii, który mógłby także obejmować inne 

kraje. Polska byłaby interesującym miejscem dla 
takiego badania. Wspólne seminarium bądź przed-
miot dotyczący zarządzania na rynku detalicznym 
może być kolejnym przyszłym projektem i zakoń-
czyć się wydaniem wspólnej publikacji lub książki 
na ten temat.

Oprócz pracy naukowej jest Pan Profesor 
bardzo aktywny w działalności gospodarczej. 
Proszę podzielić się paroma wskazówkami, 
w jaki sposób z powodzeniem łączyć pracę 
akademicką i praktyki biznesowe.

Uniwersytet St. Gallen ma długą tradycję zwią-
zaną z takim funkcjonowaniem i to jest nasz cel, 
aby dostarczyć trwałych i efektywnych wyników ba-
dań odnoszących się do nauki i praktyki. Podczas 
moich zajęć zapraszam jako gości menedżerów i po-
zwalam studentom rozwiązywać prawdziwe proble-
my, którym stawiają czoło światowi detaliści. Kiedy 
grupy przedstawiają swoje pomysły, przedsiębiorcy 
są zwykle obecni i razem dyskutujemy o poszczegól-
nych koncepcjach. To jest ważne dla badaczy, żeby 
regularnie kontaktować się z praktykami i słu-
chać jakie mają obawy lub sprawy do rozwiązania. 
Większość naszych projektów badań jest skutkiem 
takich rozmów, czego przykładem jest nasze ostat-
nie badanie o zachowaniach konsumenta w handlu 
elektronicznym.

Czy mógłby Pan Profesor na zakończenie 
powiedzieć kilka słów o tym, jak spędził Pan 
swój wolny czas w Polsce, będąc tutaj po raz 
pierwszy? Jakie są Pana wrażenia na temat 
naszego kraju? 

Oprócz wizyt w różnych centrach handlowych, 
co zapełniło mój wolny czas w Polsce, mieliśmy oka-
zję zobaczyć Kraków oraz poznać jego kulturę i hi-
storię. Zwiedziliśmy Katedrę na Wawelu, Rynek 
i braliśmy udział w wycieczce samochodowej do-
okoła tego cudownego miasta. Dzięki wskazaniom 
dr. Marka Drzazgi spróbowaliśmy podczas nasze-
go pobytu wielu rozmaitości polskiej kuchni, co spo-
tkało się z dużą aprobatą. Podsumowując, ogromne 
wrażenie zrobiły na nas gościnność kraju, a także 
liczba i jakość lokalizacji sklepów. Nie umiem się 
już doczekać mojej następnej wizyty w Polsce.
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9 października gościliśmy w Uczelni pana Sła-
womira Skrzypka, Prezesa Narodowego Banku Pol-
skiego. Podczas spotkania Prezes NBP po raz pierw-
szy przedstawił w środowisku akademickim najnow-
szy raport Banku pt. „Polska wobec światowego kry-
zysu gospodarczego”. Jak podkreślił, raport ten jest 
prezentowany z nadzieją, że Polska gospodarka bez 
większych szkód wyjdzie z zawirowań na światowych 
rynkach. Wskazują na to dotychczasowe analizy.

Prezes Skrzypek zwrócił uwagę na przyczyny 
światowego kryzysu, jednocześnie prezentując sta-
nowisko, że polski system bankowy był i jest bez-
pieczny. Stało się to możliwe dzięki niskiemu pozio-
mowi tzw. toksycznych aktywów w tymże systemie, 
ale też m.in. dzięki monitorowaniu relacji banków 
polskich z ich zagranicznymi bankami-matkami 
w dniach apogeum kryzysu. 

Prezes NBP wskazał także na możliwą strate-
gię antykryzysową, która pomoże nie tylko wyeli-
minować „wąskie gardła rozwojowe”, ale przede 
wszystkim wejść na ścieżkę zrównoważonego wzro-
stu i przygotować się do uplasowania się w strefie 
euro. Proponowane przez NBP kierunki polityki go-
spodarczej dotyczą m.in.:
– reorganizacji i zmiany struktury finansów pu-

blicznych,
– reform rynku pracy,
– wykorzystania funduszy unijnych,
– zmian w sektorze bankowym.

Wybór instrumentarium zależy jednak – jak 
podkreślił Prezes NBP – od rządu. 

W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja 
nad tezami raportu. Prezes odpowiadał także na 
pytania uczestników spotkania.

Marcin Baron

„Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego”
 Dyskusja z prezesem NBP
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Konferencja poświęcona była rozwojowi nowych 
możliwości kształcenia na kierunkach i specjalno-
ściach tworzonych w ramach współpracy międzyna-
rodowej. Coraz bogatsza oferta dydaktyczna, obej-
mująca również kształcenie w językach obcych, 
kreuje nowy profil absolwenta, zwiększa atrakcyj-
ność kierunku, a także pogłębia współpracę nauko-
wo-badawczą. Do udziału w konferencji zostali za-
proszeni m.in. przedstawiciele partnerskich uczel-
ni zagranicznych, z którymi Wydział Zarządzania 
prowadzi i rozwija współpracę w zakresie dydak-
tyki i nauki w osobach prof. Thomasa Tinnefeld 
(University of Applied Science HTW w Saarbruc-
ken), prof. Mario Glowik (HFT School of Techno-
logy in Wildau in Germany), prof. Jan-Dominique 
Sereno (Brussels School of Mangement in Brussels, 
Belgium). Uczestnikami konferencji byli również 
przedstawiciele polskich uniwersytetów ekonomicz-
nych, tj. prof. Józef Dziechciarz (Dziekan Wydzia-
łu Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu), prof. Marek 
Walesiak (Dziekan Wydziału Gospodarki Regional-
nej i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu) oraz prof. Paweł Lula 
(Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie). Otwarcia konferen-
cji dokonał Rektor prof. Jan Pyka, który w swoim 
wystąpieniu podkreślał znaczenie i wagę podejmo-

wanych przez referentów zagadnień związanych 
z internacjonalizacją procesu kształcenia jako jed-
nego z priorytetowych obszarów strategii rozwoju 
uczelni.

Dyskusja odbyła się w trzech sesjach problemo-
wych: 
Sesja I: Europejskie doświadczenia we wspólnym 

kształceniu studentów, podczas której referaty 
wygłosili: dr hab. Adam Samborski, prof. Tho-
mas Tinnefeld, dr Przemysław Zbierowski oraz 
prof. Sławomir Smyczek.

Sesja II: Międzynarodowe kształcenie studentów na 
Wydziale Zarządzania AE w Katowicach, któ-
rej referentami byli: prof. Leszek Żabiński, dr 
Maciej Mitręga i mgr Anna Wieczorek, prof. 
Maja Szymura-Tyc, dr Joanna Wiechoczek, 
prof. Wojciech Czakon, dr Aleksandra Burgiel 
i dr Izabela Sowa. 

Sesja III: Przygotowanie do kariery w wielokulturo-
wym otoczeniu, podczas której referaty wygło-
sili: prof. Krystyna Jędralska, dr Bożena Cze-
kańska-Mirek, mgr Marcin Zieliński oraz mgr 
Marta Walesiak. 

Podsumowania dyskusji dokonał Dziekan Wy-
działu Zarządzania, prof. Eugeniusz Gatnar, dzię-
kując za udział zaproszonym gościom i wszystkim 
uczestnikom konferencji. 

Aneta Szmyt

Internacjonalizacja procesu kształcenia  
na kierunkach studiów ekonomicznych

iii konferencja Dydaktyczno- 
-naukowa Wydziału Zarządzania

10 listopada 2009 r. odbyła się III Konferencja Dydaktyczno-Naukowa z cyklu „Systemy i Kierunki 
Studiów” na Wydziale Zarządzania na temat „Internacjonalizacja procesu kształcenia na kierunkach 
studiów ekonomicznych”. 
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Jesienią w Ośrodku „Kocierz” 
w Beskidzie Małym odbyła się 
konferencja naukowa pt. Bilans 
gospodarczo-społecznych korzyści 
i strat pięcioletniego członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej. Konfe-
rencja została zorganizowana przez 
Zespół Katedry Rynku Pracy Aka-
demii Ekonomicznej im. Karola 
Adamieckiego w Katowicach, a pa-
tronat nad nią objął Instytut Pra-
cy i Spraw Socjalnych w Warsza-
wie.

Uczestników powitała prof. Do-
rota Kotlorz, Kierownik Katedry 
Rynku Pracy AE w Katowicach. 
W krótkim wystąpieniu powiedzia-
ła, że celem spotkania jest przede 
wszystkim wymiana poglądów róż-
nych ośrodków naukowych i prak-
tyków na temat strat i korzyści 
5-letniego członkostwa Polski w Unii 

Europejskiej oraz zacieśnienie sta-
łych i nawiązanie nowych kontak-
tów międzyuczelnianych w obsza-
rze nauki i badań naukowych oraz 
dydaktyki.

Następnie głos zabrał Prorek-
tor ds. Nauki, prof. Krzysztof Mar-
cinek. W swoim wystąpieniu zwró-
cił uwagę na znaczenie i aktual-
ność podjętej na konferencji pro-
blematyki. Stwierdził, iż próba zbi-
lansowania strat i korzyści człon-
kostwa Polski w Unii Europejskiej 

jest ważnym przedsięwzięciem, 
umożliwiającym wymianę poglą-
dów między różnymi ośrodkami 
naukowymi. Kończąc swe wystą-
pienie prof. K. Marcinek otworzył 
konferencję, życząc jednocześnie 
wszystkim uczestnikom owocnych 
obrad i wzbogacenia merytorycz-
nego.

W dalszej kolejności głos za-
brała Dziekan Wydziału Ekonomii 
prof. Barbara Kos, która podkre-
śliła wartość naukową i praktycz-
ną konferencji. Stwierdziła, że ry-
nek pracy jest tą kategorią ekono-
miczną, która bardzo szybko re-
aguje na impulsy zewnętrzne wy-
nikające z członkostwa Polski 
w strukturach unijnych. Inicjaty-
wa Zespołu Katedry Rynku Pracy 
przyczynia się niewątpliwie do 
lepszego zrozumienia uwarunko-
wań społeczno-ekonomicznych wy-
stępujących w nowych realiach ży-
cia gospodarczego oraz zasługuje 
na wsparcie władz dziekańskich 
Wydziału Ekonomii AE w Katowi-
cach.

Jako ostatni w sesji otwierają-
cej konferencję głos zabrał przed-
stawiciel Instytutu Pracy i Spraw 
Socjalnych, pod patronatem które-
go odbyła się konferencja, prof. 
Marek Bednarski. Nadmienił, iż 
wśród licznych badań prowadzo-
nych przez IPiSS wiele miejsca 
zajmuje problematyka członko-
stwa Polski w UE. Zaznaczył rów-
nież, że temat konferencji prowo-
kuje i daje podstawy do interesu-
jących obrad i wniosków. 

Profesor Andrzej Rączaszek (AE 
Katowice) przewodniczył pierw-
szej sesji konferencji nt. Wybrane 
aspekty członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej.

Jako pierwszy głos zabrał prof. 
E. Kwiatkowski i przedstawił refe-
rat napisany wspólnie z mgr J. Wci-
słą pt. Popytowe i podażowe deter-
minanty zmian stopy bezrobocia 
w wybranych krajach Unii Euro-
pejskiej w latach 1999-2008. W re-
feracie podjęto próbę weryfikacji 
hipotezy o wiodącej roli zmian za-
trudnienia w kształtowaniu zmian 
stopy bezrobocia. W tym celu wy-

Bilans gospodarczo-społecznych 
korzyści i strat pięcioletniego 
członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Od lewej: prof. D. Kotlorz (Kierownik Katedry Rynku Pracy AE w Katowicach), prof. K. Marcinek (Pro-
rektor ds. Nauki AE w Katowicach), prof. B. Kos (Dziekan Wydziału Ekonomii AE w Katowicach

Radosław Jeż
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korzystano w badaniach metodę 
dekompozycji zmian stopy bezro-
bocia na część wynikającą ze zmia-
ny wskaźnika zatrudnienia i część 
wynikającą ze zmiany wskaźnika 
aktywności zawodowej.

Profesor E. Kryńska wygłosiła 
referat pt. Europejska Strategia 
Zatrudnienia w Polsce – sukcesy 
i porażki. Strategia ta została 
opracowana w celu promowania 
wymiany informacji oraz poglą-
dów pomiędzy wszystkimi pań-
stwami członkowskimi. Ma ona 
pomóc we wspólnym poszukiwa-
niu rozwiązań oraz najlepszych 
praktyk, które mogą przyczynić 
się do tworzenia większej liczby 
lepszych miejsc pracy w każdym 
państwie UE. W rzeczywistości 
strategia polega głównie na budo-
waniu dialogu pomiędzy państwa-
mi członkowskimi a Komisją Eu-
ropejską opierając się na doku-
mentach urzędowych, takich jak 
wytyczne, zalecenia czy doroczne 
wspólne sprawozdanie w sprawie 
zatrudnienia. 

Po wygłoszeniu referatów, prof. 
A. Rączaszek zaprosił do wspólnej 
dyskusji oraz do zadawania pytań 
referentom. W dyskusji głos za-
brali prof. M. Bednarski oraz prof.  
A. Rączaszek. 

Drugiej części sesji i przewod-
niczył prof. Krzysztof Malik (PO).

Pierwszym prelegentem była 
dr Iwona Kukulak-Dolata (UŁ), 
która wygłosiła referat pt. Pu-
bliczne służby zatrudniania wobec 
Europejskiej Strategii Zatrudnia-
nia. Stwierdziła, że podmiotami 
decydującymi o sukcesie europej-
skiej strategii zatrudnienia na 
szczeblu narodowym są właśnie 
publiczne służby zatrudnienia. Są 
to podmioty realizujące narodowe 
plany działań na rzecz zatrudnie-
nia za pomocą instrumentów poli-
tyki rynku pracy, która jest wyko-
rzystywana w przypadku wystą-
pienia nierównowagi na rynku 
pracy. Nie tworzy też z natury rze-
czy nowych miejsc pracy o długo-
trwałym i kapitałointensywnym 
charakterze. Jej instrumenty ukie-
runkowane są przede wszystkim 
na przygotowanie osób bezrobot-
nych do ponownego wejścia na ry-
nek pracy. Pełni często funkcję 
„mostu” prowadzącego do przy-
szłego zatrudnienia. 

Kolejnym referentem był dr inż. 
Andrzej Barczyński (Politechnika 

Częstochowska), który wygłosił 
referat pt. Polski rynek pracy osób 
niepełnosprawnych na tle rozwią-
zań europejskich. Stwierdził on, że 
polityka społeczna państw euro-
pejskich wobec osób niepełno-
sprawnych, a zwłaszcza wobec ich 
aktywizacji zawodowej, jest zróż-
nicowana. Jest to konsekwencja 
wielu czynników: historycznych, 
kulturowych, ekonomicznych i cha-
rakterystyki rynku pracy. Wspól-
ną cechą jest odrzucenie modelu 
segregacyjnego na rzecz modelu 

integracyjnego w rozwiązywaniu 
problemów osób niepełnospraw-
nych. Zwrócił uwagę, że w Europie 
ukształtowały się dwa systemy or-
ganizacji i finansowania rehabili-
tacji zawodowej osób niepełno-
sprawnych. W większości państw 
funkcjonuje tzw. system kwotowy 
oparty na wskaźnikach i wpła-
tach.

Po wygłoszeniu referatów głos 
w dyskusji zabrali: prof. A. Rącza-
szek, prof. K. Malik, dr B. Klimas 
(WSEiA) oraz mgr Ł. Dymek 
(PO).

W drugim dniu konferencji, se-
sji pt. Fundusze pomocowe i struk-
turalne Unii Europejskiej prze-
wodniczył prof. E. Kwiatkowski.

Jako pierwszy referat wygłosił 
prof. K. Malik pt. Efektywność wy-
korzystania funduszy struktural-
nych Unii Europejskiej w woje-

wództwie opolskim. W swym wy-
stąpieniu wskazał na możliwości 
dofinansowywania określonych dzia-
łań (projektów) ze środków fundu-
szy przedakcesyjnych, akcesyjnych 
(2004-2006), a szczególnie w ak-
tualnym okresie programowania 
2007-1013. Zarówno wielkość, jak 
i sposób alokacji tych funduszy 
można traktować jako istotny 
czynnik rozwoju regionalnego. Sy-
mulacja zmiany PKB w wojewódz-
twie opolskim, wskutek dofinan-
sowania środkami RPO WO 2007-

2013 za pomocą modelu ekonome-
trycznego, wykazuje wzrost o 1,66% 
PKB w stosunku do prognozy ba-
zowej. Profesor K. Malik powie-
dział, że prowadzona analiza z wy-
korzystaniem kategorii efektyw-
ności umożliwia ewaluację doko-
nanej alokacji środków pomoco-
wych w regionie według kryterium 
zgodności efektów wygenerowa-
nych przez dofinansowane projek-
ty rozwoju z zapisami dokumen-
tów programowych i strategicz-
nych. 

Kolejnym referentem był dr 
Wiktor Bołkunow (SGH), który 
wygłosił referat pt. Analiza możli-
wości finansowania MŚP w Polsce 
ze środków unijnych. Wskazał, iż 
sektor MŚP jest jednym z najwięk-
szych sektorów działającym w obec-
nych warunkach gospodarczych 
w Polsce. Stiwerdził również, że 

Obrady podczas sesji plenarnej z udziałem władz AE w Katowicach. Od lewej: prof. K. Marcinek, 
prof. D. Kotlorz, prof. B. Kos, prof. A. Rączaszek (AE), prof. E. Kryńska (UŁ) oraz prof. E. Kwiat-
kowski (UŁ)
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wejście Polski w struktury UE 
dało przedsiębiorstwom nowe 
możliwości finansowania, a tym 
samym pozwoliło na zwiększenie 
konkurencyjności na rynku euro-
pejskim. Zasady tej pomocy są ści-
śle określone w zależności od wiel-
kości i lat działalności przedsię-
biorstwa. 

Następnie referat pt. Wpływ 
funduszy pomocowych na politykę 
strategiczną regionu wygłosił mgr 
Łukasz Dymek. Wskazał między 
innymi, że fundusze pomocowe, 
nie tylko fundusze strukturalne, 
pozwalają na kreowanie polityki 
strategicznej regionu. Środki po-
mocowe, system strategii regio-
nalnej oraz rola foresightu regio-
nalnego mają kluczowe znaczenie 
w kreowaniu zadań na przyszłość. 

Magister inż. Agnieszka Kwiat-
kowska-Murzyn (Pracowania In-
żynierska Analiz Wykonalności 
Inwestycji „Euro-Project”) wygło-
siła referat pt. Problemy w reali-
zacji inwestycji wodno-kanaliza-
cyjnych wdrażanych przez JST 
współfinansowanych z funduszy 
unijnyc”. W wystąpieniu omówio-
ne zostały główne problemy bene-
ficjentów realizujących projekty 
wodno-ściekowe współfinansowa-
ne z funduszy unijnych w ramach 
RPO. Referentka podzieliła pro-
blemy omawiane w referacie na 
wewnętrzne, których można unik-
nąć, wobec których należy podjąć 
działania zapobiegawcze, oraz ze-
wnętrzne, niezależne od działań 
beneficjenta, wobec których nale-
ży zaplanować środki kompensa-
cyjne. 

Jako ostatnia w tej części kon-
ferencji wystąpiła prof. Anna Or-
ganiściak-Krzykowska (UMW w Olsz-
tynie) i wygłosiła referat pt. Swo-
bodny przepływ osób wobec proble-
mów rynku pracy w Polsce. Stwier-
dziła, że prawo do swobody podró-
żowania przyczynia się do wzmo-
żonej ruchliwości przestrzennej 
i wskazała jednocześnie grupy 
społeczne, które najczęściej korzy-
stają z tego prawa. Zaznaczyła 
również, że ludność migrująca to 
osoby mające trudności z dosto-
sowaniem się do wymogów współ-
czesnego rynku pracy i to wła-
śnie rynek pracy odpowiedzialny 
jest za wzmożone procesy migra-
cyjne.

W części przeznaczonej na dys-
kusję głos zabrali: prof. E. Kryń-

ska, prof. M. Bednarski, prof. A. Rą-
czaszek oraz mgr Ł. Dymek.

Sesji III pt. Społeczne konse-
kwencje przystąpienia Polski do 
Unii Europejskiej przewodniczyła 
prof. Agata Zagórowska (PO). 

Doktor Anna Sowińska (AE) 
wygłaszając referat pt. Opinia pu-
bliczna wobec członkostwa Polski 
w unii Europejskiej powiedziała, 
że członkostwo Polski w Unii Eu-
ropejskiej od początku budziło sil-
ne reakcje społeczne. Jest także 
nadal przedmiotem burzliwych 
dyskusji z całą paletą najrozmait-
szych stanowisk – od głębokiego 
sceptycyzmu po entuzjazm. A. So-
wińska stwierdziła, że w obliczu 
kluczowych problemów politycz-
nych i ekonomicznych z tym zwią-

zanych uwadze umyka fakt, że 
proces jednoczenia się Europy to 
w gruncie rzeczy bardzo głębokie 
przemiany kulturowe, wymagają-
ce głębokich przemian mentalnych 
w społeczeństwie. Pokazała rów-
nież, jak na przestrzeni kilku lat 
ewoluuje stosunek Polaków do 
Unii Europejskiej.

Tematem kolejnego wystąpie-
nia były Ubezpieczenia społeczne 
pracowników migrujących po przy-
stąpieniu Polski do Unii Europej-
skiej. Referat został przygotowany 
przez dr. Wiesława Koczura (AE), 
który zaznaczył, że istotnym zja-
wiskiem społecznym wynikającym 
z członkostwa Polski w Unii Euro-
pejskiej jest migracja zarobkowa. 

Swobodny przepływ osób ma za-
sadniczy wpływ na funkcjonowa-
nie zarówno polskiego systemu 
ubezpieczeń społecznych, jak i sys-
temów państw przyjmujących. 
Mechanizmem służącym ochronie 
interesów w sferze ubezpieczenia 
społecznego (zabezpieczenia spo-
łecznego) osób migrujących jest 
wspólnotowa koordynacja syste-
mów owego ubezpieczenia (zabez-
pieczenia), umożliwiająca bezkoli-
zyjne ich współistnienie i współ-
działanie w wymiarze międzyna-
rodowym. Koordynacja systemów 
zabezpieczenia społecznego gwa-
rantuje, iż osoby podejmując legal-
ne zatrudnienie w krajach Unii 
Europejskiej podlegają ochronie 
ubezpieczeniowej. 

Kończąc tę sesję prof. A. Zagó-
rowska zainicjowała dyskusję, 
w której głos zabrali: prof. E. Kryń-
ska, prof. E. Kwiatkowski oraz dr 
B. Klimas. 

Moderatorem sesji IV pt. Człon-
kostwo Polski w Unii Europejskiej 
a rynek pracy była prof. Elżbieta 
Kryńska. 

W tej części obrad głos zabrała 
dr Małgorzata Gawrycka (PG) 
i wygłosiła referat pt. Polski rynek 
pracy na tle wybranych rynków 
UE. Autorka referatu stwierdziła, 
że przystąpienie Polski w 2004 
roku do struktur UE stworzyło 
nowe warunki działania zarówno 
przedsiębiorców, jak i pracowni-
ków. Główne cztery możliwości 

Przerwa na kawę: prof. D. Kotlorz i prof. K. Marcinek
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przepływu (osób, kapitału, usług, 
towarów) dały szanse przedsię-
biorcom na zwiększenie obszaru 
swego działania, ale również przy-
czyniły się do powstania większej 
konkurencji, co w przypadku inte-
gracji i nasilających się procesów 
globalizacyjnych oznacza nowe 
wyzwania związane z dostosowy-
waniem się do reguł obowiązują-
cych na międzynarodowym rynku. 
Z kolei swoboda przemieszczania 
się pracowników stała się wyzwa-
niem dla nich samych, stworzyła 
możliwości podejmowania zatrud-
nienia w wielu krajach, gdzie do-
chody z tytułu świadczenia pracy 
są znacznie wyższe aniżeli w Pol-
sce. Jednak otwarcie się europej-
skiego rynku pracy może stanowić 
zagrożenie dla części pracowni-
ków. Wynika to z braku możliwo-
ści znalezienia przez nich pracy 
zgodnej z posiadanymi kwalifika-
cjami zawodowymi i nabytymi 
umiejętnościami. 

Kolejnym referentem był dr 
Andrzej Ziomek (GWSH Katowi-
ce), który wygłosił referat pt. Za-
rys wpływu 5 lat członkostwa Pol-
ski w Unii Europejskiej na polski 
rynek pracy. W swym wystąpieniu 
stwierdził, iż przystąpienie Polski 
do Unii Europejskiej to najważ-
niejsze osiągnięcie procesu trans-
formacji. Wskazał kluczowe aspek-
ty, w obrębie których wystąpiły 
duże wahania. Między innymi są 
to bezrobocie oraz inwestycje za-
graniczne. Te dwie wielkości ma-
kroekonomiczne w zasadniczy spo-
sób kształtowały sytuację na pol-
skim rynku pracy. 

Magister Beata Block (dokto-
rantka AE) wygłosiła referat pt. 
Sytuacja na polskim rynku pracy 
pięć lat po przystąpieniu do Unii 
Europejskiej, w którym stwierdzi-
ła, że pięć lat polskiego członko-
stwa w Unii Europejskiej to okres 
systematycznej poprawy sytuacji 
na rynku pracy. Wzrost koniunk-
tury gospodarczej, częściowo spo-
wodowany wykorzystaniem możli-
wości funkcjonowania polskiej go-
spodarki na jednolitym rynku eu-
ropejskim, spowodował wzrost 
wskaźnika zatrudnienia i obniże-
nie stopy bezrobocia do poziomu 
nierejestrowanego w całym okre-
sie transformacji naszej gospodar-
ki. Przynależność Polski do Unii 
Europejskiej w bezpośredni spo-
sób wpłynęła na instytucje pol-

skiego rynku pracy, poprzez dosto-
sowanie regulacji do prawa wspól-
notowego oraz finansowanie pro-
gramów rynku pracy z Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Na-
pływ funduszy strukturalnych 
spowodował zwiększenie środków 
na aktywną politykę rynku pracy 
na rzecz pomocy osobom zagrożo-
nym bezrobociem, wykluczeniem 
społecznym oraz podnoszeniem 
poziomu kapitału ludzkiego. Wpływ 
owych działań na podstawowe 
wskaźniki rynku pracy był umiar-
kowany, a bardziej istotnych efek-
tów możemy się spodziewać 
w przyszłości. Wejście Polski do 
Unii Europejskiej wyeksponowało 
również niektóre problemy rynku 
pracy, m.in. niedopasowanie zaso-
bów pracy do współczesnych wa-
runków gospodarowania. Autorka 
podjęła próbę zebrania wszystkich 
tych wątków w jeden spójny, cało-
ściowy obraz polskiego rynku pra-
cy po przystąpieniu do Unii Euro-
pejskiej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem wpływu akcesji na poziom 
podstawowych wskaźników rynku 
pracy (stopy bezrobocia i wskaźni-
ka zatrudnienia).

Główny problem badawczy 
w referacie prof. Romualda Joń-
czego oraz mgr Sabiny Kubiciel (PO) 
sformułowano w postaci pytania: 
Czy migranci zarobkowi uzupeł-
niają niedobory pracowników po-
wstałe na skutek emigracji Pola-
ków? – Przykład województwa 
opolskiego. Referat wygłosiła mgr 
S. Kubiciel. Stwierdziła, że w związ-
ku ze zmianami, jakie w ostatnich 
latach nastąpiły na opolskim ryn-
ku pracy rozstrzygnięcia wymaga 
pytanie dotyczące roli, jaką zaj-
muje na nim cudzoziemska siła ro-
bocza. Należy także ustalić, czy 
obcokrajowcy uzupełniają niedo-
bory pracowników w branżach 
i zawodach, w których brakuje ro-
dzimych rąk do pracy czy raczej 
„wypychają” z nich polskich pra-
cowników. Magister S. Kubiciel 
dokonała porównania zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych wy-
stępujących w województwie opol-
skim z zawodami wyuczonymi 
przez mieszkańców Opolszczy-
zny, którzy emigrują za granicę. 
Uzyskane dane skonfrontowano 
z profesjami, w których najczę-
ściej znajdowali zatrudnienie cu-
dzoziemcy podejmujący legalną 
pracę w Opolskiem. Część zawo-

dów deficytowych pokrywa się 
z zawodami wyuczonymi przez 
emigrantów zarobkowych. To m.in. 
zawody związane z budownictwem 
i branżą metalową. Podobieństwa 
zauważyć można również pomię-
dzy profesjami wyuczonymi przez 
mieszkańców województwa opol-
skiego, jednak na skutek emigra-
cji zarobkowej przez nich niepodej-
mowanych, a zawodami, w któ-
rych najczęściej znajdowali za-
trudnienie obcokrajowcy. Z prze-
prowadzonych analiz wynika, że 
w badanej grupie cudzoziemcy po-
dejmowali zatrudnienie w zawo-
dach wyuczonych przez emigran-
tów, jednak przez nich niewykony-
wanych. 

Ostatnim wystąpieniem w tej 
sesji było wygłoszenie referatu 
przez dr. Adama P. Balcerzaka 
(UMK Toruń) pt. Ekonomiczne ko-
rzyści Polski związane z procesem 
integracji europejskiej cztery lata 
po wstąpieniu do Unii Europej-
skiej. Przedmiotem artykułu była 
ocena zakresu wykorzystania 
przez Polskę potencjału ekono-
micznego związanego z procesem 
integracji europejskiej, w szcze-
gólności z przystąpieniem Polski 
do Unii Europejskiej w relacji  
do pozostałych krajów członkow-
skich. W tym celu Autor przepro-
wadził badanie pozycji ekonomicz-
nej Polski w odniesieniu do pozo-
stałych członków Unii Europej-
skiej, które zostało przeprowadzo-
ne dla lat 2000, 2004 oraz 2008. 
Analizą objęto 27 krajów człon-
kowskich Unii Europejskiej po 
ostatnim rozszerzeniu. Ze wzglę-
du na fakt, że ekonomiczne korzy-
ści czy też ekonomiczna pozycja 
kraju jest trudna do zmierzenia 
w badaniu zostały zastosowane sta-
tystyczne narzędzia analizy wielo-
kryterialnej. 

W podsumowaniu tej sesji prof. 
E. Kryńska stwierdziła, iż przed-
stawiona analiza rynku pracy nie 
jest taka, jak wynika to z prezen-
towanych referatów. Członkostwo 
Polski w UE wpłynęło na sytuację 
na rynku pracy, ale też przyczyni-
ły się do tego inne czynniki o cha-
rakterze makroekonomicznym, o któ-
rych zapomnieli referenci w swych 
wystąpieniach. 

Sesji ostatniej pt. Ekonomicz-
ne skutki członkostwa Polski w UE 
przewodniczyła prof. Anna Orga-
niściak-Krzykowska. 
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Magister Marian Gola (GWSP 
Gliwice) wygłosił referat pt. Uwa-
runkowania rozwoju mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw 
w kontekście członkostwa Polski 
w Unii Europejskiej. Stwierdził, że 
sektor mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw odgrywa kluczo-
wą rolę w kreowaniu życia gospo-
darczego. W kontekście tym istot-

na jest ocena uwarunkowań pro-
wadzenia działalności gospodar-
czej, szczególnie w obliczu znaczą-
cych zmian wynikających z wstą-
pienia do Unii Europejskiej. Coraz 
większego znaczenia w procesie 
kształtowania kierunku rozwoju 
przedsiębiorstw nabierają czynni-
ki jakościowe, związane z poję-
ciem „kapitału intelektualnego”. 
Nie bez znaczenia są również uwa-
runkowania zewnętrzne, skorelo-
wane ściśle ze zmianami genero-
wanymi w związku z członko-
stwem w strukturach europej-
skich. Referent powiedział, iż ce-
lem opracowania jest przedstawie-
nie rzeczywistych uwarunkowań 
i determinant rozwoju MŚP w Pol-
sce, z uwzględnieniem zmian w oto-
czeniu gospodarczym po 1 maja 
2004 roku. 

Następnie referat pt. Zmiany 
struktury zatrudnienia po wejściu 
Polski do Unii Europejskiej wygło-
siła mgr Bianka Godlewska-Dzio-
boń (UE Kraków). Referentka za-
uważyła, że dotychczasowy okres 
członkostwa Polski w strukturach 

unijnych wywołał zasadnicze zmia-
ny w układzie strukturalnym go-
spodarki, w tym w zakresie za-
trudnienia. Są one efektem dosto-
sowania przedsiębiorstw do no-
wych warunków gospodarowania, 
a także konieczności umacniania 
ich pozycji na rynkach świato-
wych. Jednym ze skutków tych 
procesów są zmiany w sektorowej, 

sekcyjnej i działowej strukturze 
zatrudnienia. W artykule zostały 
przedstawione zmiany struktural-
ne zatrudnienia w gospodarce pol-
skiej w okresie 1992-2008. Autor-
ka zwróciła uwagę na sektory 
i sekcje gospodarki o najwyższym 
i najniższym znaczeniu w zakresie 
tworzenia popytu na pracę, a tak-
że omówiła dynamiczny aspekt 
dostosowań strukturalnych w tym 
aspekcie. Wskazała kierunek prze-
mian w strukturze zatrudnienia 
gospodarki polskiej w wyniku trzech 
istotnych zdarzeń: transformacji 
ustrojowej, wejścia Polski do UE 
i współczesnego kryzysu na świa-
towych rynkach finansowych. 

Magster Jan Acedański (AE) 
wygłosił referat pt. Wstąpienie Pol-
ski do Unii Europejskiej z perspek-
tywy Giełdy Papierów Wartościo-
wych w Warszawie. Przedstawił, 
w jaki sposób wstąpienie Polski do 
Unii Europejskiej zostało ocenione 
przez inwestorów na Giełdzie Pa-
pierów Wartościowych w Warsza-
wie. W szczególności próbowano 
odpowiedzieć na pytanie, o ile, we-

dług inwestorów, zwiększy się 
tempo wzrostu gospodarczego po 
wstąpieniu do struktur UE. W tym 
celu wykorzystano standardowy 
model zdyskontowanych dywi-
dend, według którego cena akcji 
zależy od przewidywanych stóp 
wzrostu gospodarczego oraz stóp 
procentowych. Na podstawie ob-
serwowanych zmian cen akcji oraz 
struktury terminowej stóp procen-
towych możliwe jest wyznaczenie 
implikowanych stóp wzrostu go-
spodarczego. Porównując uzyska-
ne wyniki dla okresów przed i po 
przystąpieniu Polski do UE możli-
we jest oszacowanie zmian oczeki-
wanego tempa wzrostu gospodar-
czego.

Na zakończenie ostatniej sesji 
konferencji prof. A. Organiściak- 
-Krzykowska podziękowała wszyst-
kim referentom i zainicjowała 
ostatnią już dyskusję, która pod-
sumowała wszystkie wystąpienia. 
Profesor M. Bednarski powiedział, 
iż młodzi referenci często zapomi-
nali o najważniejszej rzeczy, tj. od-
niesieniu do teorii ekonomii, która 
jest podstawą wszelkich analiz 
i rozważań. 

Na koniec głos zabrała prof. 
Dorota Kotlorz, dziękując wszyst-
kim za udział w konferencji zorga-
nizowanej przez Katedrę Rynku 
Pracy AE w Katowicach. Stwier-
dziła, że dzięki temu spotkaniu 
postawiono diagnozę dotychczaso-
wych korzyści i strat członkostwa 
Polski w UE. Gorące podziękowa-
nia skierowała na ręce prof. Mar-
ka Bednarskiego z IPiSS. Następ-
nie podziękowała moderatorom 
(prof. E. Kwiatkowskiemu, prof. 
E. Kryńskiej, prof. A. Zagórow-
skiej, prof. K. Malikowi, prof. A. Or-
ganiściak-Krzykowskiej oraz prof. 
A. Rączaszkowi) za poprowadze-
nie sesji tematycznych. Słowa po-
dziękowania prof. dr hab. D. Ko-
tlorz skierowała także do wszyst-
kich referentów, dyskutantów 
i uczestników za wzbogacenie wie-
dzy w omawianych kwestiach oraz 
za ożywioną dyskusję. Wszystkie 
wystąpienia były ciekawym repo-
zytorium wiedzy na temat dotych-
czasowego bilansu naszego człon-
kostwa w UE. Pani profesor wyra-
ziła nadzieję, iż wiedza i doświad-
czenia zdobyte podczas tegorocz-
nej konferencji będą przydatne 
w dalszej pracy naukowo-badaw-
czej. 

Od lewej: prof. E. Kryńska, prof. M. Bednarski, prof. D. Kotlorz
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Procesy internacjonalizacji  
we współczesnej gospodarce światowej

Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosun-
ków Ekonomicznych prof. Tadeusz Sporek, otwie-
rając konferencję podkreślił złożoność procesów glo-
balizacji szczególnie widoczną na przykładzie zała-
mania finansowego zapoczątkowanego w USA, któ-
re ma szerokie przełożenie na obecną sytuację go-
spodarczą na świecie. Wskazał jednocześnie na po-
trzebę stworzenia nowych struktur, które miałyby 
zapobiegać podobnym załamaniom w przyszłości, 
gdyż obecne rozwiązania okazały się niewystarcza-
jące. Podsumowując, prof. Sporek podkreślił wzrost 
znaczenia procesów globalizacji obserwowany na 
wielu poziomach i w różnych sferach współczesnego 
życia gospodarczego.

Konferencja podzielona była na dwie części. 
W pierwszej, podczas sesji plenarnej, zgromadze-
ni goście wysłuchali trzech wystąpień, a następnie 
mieli możliwość wymienienia poglądów i wyjaśnie-
nia wątpliwości podczas dyskusji. W drugiej części 
zaprezentowane zostały dalsze referaty. 

Jako pierwsza prelegentka wystąpiła dr Lidia Ga-
bryś (AE), która zaprezentowała referat pt. „Różne 
prędkości” globalizacji – przyczyny i skutki. W swo-
im wystąpieniu autorka wskazała i sprecyzowa-
ła problem różnych prędkości globalizacji. Rozwa-
żania skoncentrowane były wokół pytania o możli-
wość zbudowania modelu pożądanych cech globali-
zacji. W wystąpieniu tym zwrócono uwagę na różne 
warstwy procesów globalizacyjnych, a w szczegól-
ności ekonomiczną, cywilizacyjną, kulturową, spo-
łeczną i polityczną. L. Gabryś wskazała także na 
cztery siły sprawcze tego wielowymiarowego zja-
wiska, a mianowicie: przemiany liberalizacyjne na 
świecie, postępujący proces otwierania gospodarek, 
rozwój szeroko rozumianej infrastruktury biznesu 
oraz nowoczesnych środków łączności i komunika-
cji. Autorka wyraziła obawę, że nie wszystkie kraje 
jednakowo sprawnie włączają się w proces globali-
zacji, co zwiększa już istniejące różnice ekonomicz-
ne. Podsumowując stwierdziła, że samego zjawiska 

globalizacji nie można zatrzymać, ale do pełnego jej 
wymiaru sporo jeszcze brakuje. 

Drugi z kolei referat, pt. Wpływ migracji mię-
dzynarodowych na rozwój gospodarczy krajów Azji 
i Pacyfiku, zaprezentowała prof. Bogusława Skul-
ska (UE Wrocław). Autorka krótko scharakteryzo-
wała specyfikę kulturową regionu Azji i Pacyfiku 
(m.in. konfucjanizm, pęd do wiedzy), po czym prze-
szła do analizy przyczyn migracji na tym obszarze. 
Wśród nich zasadniczą rolę przypisała przyczynom 
ekonomicznym (powód 85% wszystkich migracji). 
Wskazała na złożoność tego zjawiska i jego dwoja-
ki charakter (oficjalny i nieoficjalny). Jednocześnie 
podkreśliła problem starzejących się krajów euro-

pejskich, dla których kraje azjatyckie prawdopo-
dobnie stanowić będą w niedalekiej przyszłości re-
zerwuar siły roboczej. Podsumowując, prof. Skulska 
stwierdziła, że przyszłość należy upatrywać w in-

VIII Konferencja Naukowa

Jesienią 2009 roku Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych już po raz ósmy 
zorganizowała w Akademii Ekonomicznej w Katowicach konferencję dotyczącą procesów za-
chodzących we współczesnej gospodarce światowej. Uczestniczyli w niej pracownicy nauko-
wi z różnych polskich uczelni ekonomicznych. 
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nowacjach i rozwoju nowych technologii, a na tym 
polu migracje międzynarodowe odgrywają istotną 
rolę stając się kanałami ich dystrybucji.

Jako ostatni w plenarnej sesji głos zabrał prof. 
Antoni Marszałek, którego wystąpienie pt. Histo-
ryczny nurt w polskich dyskusjach nad integracją 
europejską w latach 1971-1990 miało nieco inny 
charakter. Rozważania koncentrowały się wokół 
dwóch zasadniczych kwestii. Pierwsza dotyczyła 
roli członkowstwa w Unii Europejskiej, które nie 
powinno polegać tylko na braniu, korzystaniu ze 
wspólnotowego wsparcia, ale w długim okresie po-
winno również koncentrować się na daniu czegoś od 
siebie, zaistnieniu w sensie kulturowym, intelektu-
alnym. Drugą ważna kwestią poruszoną w tym wy-
stąpieniu był polski wkład intelektualny w doktry-
nę integracji europejskiej w ujęciu historycznym.

Podsumowaniem trzech wystąpień była oży-
wiona dyskusja na tematy poruszone w referatach, 
która pozwoliła na rozwinięcie problemów i wyja-
śnienie nasuwających się wątpliwości. W dyskusji 
tej głos zabrali m.in. dr L. Gabryś, prof. T. Sporek, 
prof. A. Marszałek, prof. B. Skulska.

Pierwszy referat drugiej części obrad konfe-
rencyjnych zaprezentowała dr Iwona Węgrzyn-Bo-
cheńska z Lake Forest Graduate School of Mana-
gement. Podczas swojego wystąpienia zatytułowa-
nego New World Economic Disorder – Will America 
maintain its global leadership role? zwróciła uwa-
gę na rolę Stanów Zjednoczonych w tworzeniu „no-
wego porządku” oraz zauważyła, że kryzys wymu-
si zmianę dotychczasowego myślenia. Sugerowa-
ła, że stare systemy muszę być zastąpione nowymi, 
skupionymi na innowacjach, a zdolność amerykań-
skiego społeczeństwa do rozwiązywania praktycz-
nych problemów pomoże w odbudowie gospodarki 
USA. Co prawda, proces ten prawdopodobnie po-
trwa wiele lat, ale Stany Zjednoczone nie utracą po-
zycji lidera światowego. Jak zaprezentowano w wy-
stąpieniu, zmianie ulega dotychczasowy styl życia 

Amerykanów, którzy zmuszeni są porzucić „Ameri-
can dream” na rzecz skrupulatnego kontrolowania 
wydatków, przy równoczesnym prowadzeniu przez 
banki bardziej restrykcyjnej polityki przyznawa-
nia nowych kredytów. Z zaprezentowanego refera-
tu wynikało, iż obywatele amerykańscy przecho-
dzą zaskakującą metamorfozę w zakresie podejścia 
do interwencyjnej i regulacyjnej roli administra-
cji rządowej. Prelegentka zwróciła uwagę, że rece-
sja i kryzys są obecnie największym testem globa-
lizacji. W końcowej części wystąpienia znalazły się 
przestrogi przed rosnącym protekcjonizmem w za-
kresie polityki handlowej, którego pierwsze symp-
tomy są już zauważalne.

Światowy nadzór finansowy – problemy współ-
czesności i wyzwania przyszłości to temat kolejne-
go referatu, autorstwa dr Krystyny Mitręgi-Nie-
stój (AE). Autorka podjęła rozważania nad istotą 
i kształtem przyszłego nadzoru finansowego i wska-
zała na dwie możliwości jego działania: jako świa-
towego nadzorcy lub w myśl koncepcji zarządzania 
sieciowego. Rozważania prowadziły do wniosku, iż 
państwa powinny zapomnieć o swoich narodowych 
interesach i zapoczątkować szeroką współpracę.

Następny referat przedstawiła dr Katarzyna 
Appelt (UE Poznań), która analizowała problem po-
wiązań gospodarczych Europy z Afryką we współ-
czesnej gospodarce światowej. 

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać 
także referatu przygotowanego przez dr K. Klechę-
-Tylec (UE Kraków) zatytułowanego Wschodnio-
azjatycki regionalizm finansowy. Prelegentka m.in. 
scharakteryzowała specyfikę regionalizmu wschod-
nioazjatyckiego, który, będąc stosunkowo nowym 
zjawiskiem, wykazuje mniejszy stopień zinstytucjo-
nalizowania, a większe znaczenie przypisuje rela-
cjom nieformalnym. 

Ponadto, zaprezentowane zostały referaty: Ewo-
lucja polskiego sektora bankowego w dobie globali-
zacji rynków finansowych dr Katarzyny Dąbrow-
skiej-Gruszczyńskiej (Uniwersytet Warszawski), 
Internacjonalizacja wizerunku obszaru a jego kon-
kurencyjność na rynku turystycznym dr Elżbiety 
Nawrockiej (UE Wrocław), Absolwenci szkół wyż-
szych na rynku pracy Niemiec i Polski w aspekcie 
oczekiwań pracodawców dr Anny Barwińskiej-Ma-
łajowicz (Uniwersytet Rzeszowski). 

Przedstawiona przez uczestników konferencji 
tematyka była punktem wyjścia do dyskusji koń-
cowej, która stała się uzupełnieniem wygłoszonych 
referatów. W godzinach popołudniowych odbyło się 
podsumowanie i zakończenie konferencji. Trwałym 
efektem prowadzonych dyskusji i przemyśleń po-
konferencyjnych będzie publikacja naukowa. Wszy-
scy referenci poruszali sprawy ważne, aktualne, 
niejednokrotnie kontrowersyjne, z reguły pokazu-
jąc je z innego punktu widzenia niż ten popularny 
i znany wszystkim z mediów. Konferencja przycią-
gnęła bardzo szerokie grono osób reprezentujących 
zarówno naszą Uczelnię, jak i różne ośrodki nauko-
we, stanowiąc tym samym cenne forum wymiany 
poglądów, doświadczeń badawczych, dając możli-
wość nawiązania wielu kontaktów naukowych. 
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Adam Drobniak, Marcin Budziński, Marcin Baron

rola sektora kultury 
i przemysłów kreatywnych 
w rozwoju miast i aglomeracji
17 i 18 listopada Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych naszej Uczelni wraz 
z Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Górnośląską 
Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie oraz Komisją Studiów 
nad Przyszłością Górnego Śląska PAN o/Katowice zorganizowały kolejną wspólną 
konferencję naukową. Kierownictwo nad tym przedsięwzięciem sprawował prof. Andrzej 
Klasik.

Tegoroczne spotkanie naukowców i prakty-
ków pod hasłem „Rola sektora kultury i przemy-
słów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji” 
pozwoliło na zainicjowanie i kontynuację interak-
tywnych form współpracy osób reprezentujących 
różne dyscypliny i ośrodki, ukierunkowanej na 
skuteczne poszukiwanie odpowiedzi na dwa gene-
ralne pytania:
– jak sektor kultury i przemysły kreatywne 

mogą przyczyniać się do rozwoju miast i aglo-
meracji,

– jak miasto i aglomeracja mogą przyczyniać się 
do rozwoju sektora kultury i przemysłów kre-
atywnych.

Podczas konferencji odbyły się trzy panele te-
matyczne. W pierwszym, prowadzonym przez prof. 
Bohdan Gruchmana, postawiono wiodące dla kon-
ferencji pytania, a wśród dyskutujących znaleź-
li się: prof. Anna Karwińska (UE Kraków), prof. 
Stanisław Korenik (UE Wrocław), prof. Florian 
Kuźnik (AE Katowice), prof. Ryszard Janikowski 
(GWSH) oraz dr Ing. Jan Malinovský (Uniwersy-

tet Techniczny w Ostravie). Panel drugi, którego 
moderatorem był prof. Janusz Słodczyk, został zo-
rientowany na kwestie rdzeniowych przemysłów 
kreatywnych w miastach i aglomeracjach oraz 
przedsiębiorczości w kulturze i rynku pracy za-
wodów kreatywnych. Swoimi opiniami i doświad-
czeniami podzielili się przedstawiciele: Bytomia, 
Katowic, Poznania, Rudy Śląskiej oraz Sosnow-
ca. Sesja trzecia była dyskusją młodych pracowni-
ków nauki. Prowadzący – prof. Stanisław Korenik  
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– we wprowadzeniu postawił pytania o prze-
strzenie kulturowe i instytucje kultury jako ma-
gnesy miasta i aglomeracji oraz o kapitał kre-
atywny i kulturowy w miastach i aglomeracjach. 
Głos zabrali dr Małgorzata Pięta-Kanurska (UE 
Wrocław), mgr Edyta Płaskonka (UE Poznań),  

dr Adam Polko (AE Katowice), dr Bogdan Rogoda 
(UE Kraków), doc. dr Jan Suchaček (Uniwersy-
tet Techniczny w Ostravie) oraz dr Edyta Szafra-
nek (Uniwersytet Opolski). Podsumowaniem dnia 
stała się burzliwa dyskusja, podczas której skon-
frontowano poglądy naukowców reprezentujących 
różne dyscypliny wiedzy, a także przedstawicie-
li miast.

Kolejny dzień konferencji wypełniły: „Gale-
ria pomysłów” prowadzona przez prof. Andrzeja 
Klasika i dr. Krzysztofa Wranę nt. „Mariaż kul-
tury i biznesu w miastach i aglomeracjach” oraz 
warsztat dotyczący sektora kultury jako dźwigni 
przemysłów kreatywnych w miastach i aglomera-
cjach zrealizowany pod kierunkiem tychże mode-
ratorów.

Spotkanie ze studentami specjalności  
Zarządzanie w kulturze, sztuce  
i turystyce kulturowej

10 grudnia 2009 roku odbyło się spotkanie władz Wydziału Zarządzania ze studentami nowej spe-
cjalności pn. „Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej”, uruchomionej w roku akademic-
kim 2009/2010 na kierunku Zarządzanie, w trybie stacjonarnych studiów magisterskich. Specjalność 
ta realizowana jest wspólnie przez Akademię Ekonomiczną i Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach 
w ramach projektu „Nowe media i technologie wiedzy”. 

Studentów powitał dziekan Wydziału Zarządzania prof. Eugeniusz Gatnar. Spotkaniu przewodni-
czył prof. Leszek Żabiński, jeden z inicjatorów i opiekunów merytorycznych tej specjalności. Podkreślił 
on specyfikę kształcenia studentów specjalności, która w sposób unikalny łączy biznes ze sferą kultury 
i sztuki. Student wybierając tę ścieżkę specjalizacyjną, obok przedmiotów podstawowych i kierunko-
wych z ekonomii i nauk o zarządzaniu, studiuje przedmioty specjalnościowe wprowadzające go w za-
gadnienia z zakresu kultury, sztuki i turystyki kulturowej. Tematykę bloków przedmiotów specjalno-
ściowych kolejno przedstawili:
– prof. Teresa Żabińska, kierownik Zakładu Turystyki,
– adj. I st. Justyna Szklarczyk-Lauer, dziekan Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych 

w Katowicach,
– prof. Jerzy Gołuchowski, dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji. 

Grażyna Koniorczyk
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Profesor Jerzy Gołuchowski, występujący rów-
nież w roli lidera projektu „Nowe media i techno-
logie wiedzy”, przybliżył korzyści jakie wiążą się 
z wyborem specjalności, w tym m.in. możliwość 
odbywania przez studentów płatnych staży. Za-
chęcał do kontynuowania nauki na międzynaro-
dowej specjalności EMACIM (European Master 
in Arts, Culture and International Management), 
która pojawi się wkrótce w ofercie dydaktycznej 
naszej Uczelni. Celem anglojęzycznej specjalno-
ści jest kształcenie menedżerów kultury i sztu-
ki przygotowanych do pracy w międzynarodo-
wych organizacjach i instytucjach kultury, sztuki 
i dziedzictwa kulturowego.

W części dyskusyjnej studenci zgłaszali swo-
je opinie oraz pytania kierując je do obecnych na 
spotkaniu przedstawiciela partnerskiej uczelni, 
kierownika dziekanatu Wydziału Zarządzania 
Anety Szmyt oraz kuratora specjalności dr Gra-
żyny Koniorczyk. Pytania studentów dotyczyły 
m.in. wykładów wyrównawczych, karty biblio-
tecznej uprawniającej do korzystania z księgo-
zbiorów AE i ASP, konsultacji naukowych i prac 
dyplomowych. 

Już wkrótce minie pierwszy rok od powołania 
przez Senat naszego najmłodszego Wydziału. W tym 
czasie Wydział poprzez wiele inicjatyw i działań za-
znaczył swą obecność nie tylko w Uczelni, ale także 
w kraju i za granicą. Okazją do refleksji nad dotych-
czasowym dorobkiem i kierunkami rozwoju WIiK 
będzie zapewne I Konferencja Naukowa WIK 2010 
– Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organi-
zacjach. Odbędzie się ona 29 stycznia 2010 roku  
– w rocznicę powołania Wydziału. Temat przewodni 
konferencji to „Systemy ekspertowe – wczoraj, dziś, 
jutro”. Dlaczego systemy ekspertowe? Problematy-
ka systemów ekspertowych rozwijana jest na AE 
już od 25 lat. Przynajmniej tyle liczy sobie pakiet 
SPHINX, opracowany przez dr. Krzysztofa Micha-
lika w Katedrze Informatyki. Więcej informacji na 
temat konferencji na www.wik-konferencja.ae.ka-
towice.pl. 

W roku akademickim 2009/2010 ponad 200 stu-
dentów podjęło studia na Wydziale. Około 100 to 

studenci nowego kierunku Informatyka. Wydział 
ma już także swoich absolwentów – studentów kie-
runku Informatyka i Ekonometria, którzy rozpoczę-
li studia jeszcze na Wydziale Zarządzania.

Jak rozwija się 
Wydział Informatyki i Komunikacji?

Kinga Kajfosz, Barbara Filipczyk
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Wydział Informatyki i Komunikacji realizuje 
już kilka projektów finansowanych ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Obecnie na WIiK realizowane są dwa 
projekty: „Nowe media i technologie wiedzy w pro-
gramach studiów ekonomicznych – synergia teo-
rii i praktyki” oraz „Informatycy Akademii Ekono-
micznej w Katowicach motorem regionalnej i kra-
jowej gospodarki opartej na wiedzy”. Realizacja 
kolejnego projektu „Innowacyjny dizajn lokomoty-
wą śląskiej gospodarki. Sieć współpracy środowisk 
akademickich z biznesem” rozpocznie się w kwiet-
niu 2010 roku, a projekt „Eksperci digitalizacji”, we 
współpracy z Biblioteką Śląską i Stowarzyszeniem 
Współpracy Regionalnej, jest w toku negocjacji.

Projekt „Nowe media i technologie wiedzy” reali-
zowany jest wspólnie z katowicką Akademią Sztuk 
Pięknych. Rezultatem tej nietypowej współpracy są 
m.in. dwie specjalności kształcenia: Zarządzanie 
w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej oraz Inży-
nieria wiedzy. Cechuje je innowacyjny, dostosowa-
ny do potrzeb rynku pracy program studiów. 

Pierwsza specjalność doskonale odzwierciedla 
nietypowy mariaż dydaktyczny uczelni ekonomicz-
nej z artystyczną. Pracownicy ASP będą wprowa-
dzać naszych studentów w arkana kultury i sztuki. 
Zainteresowaniem studentów cieszą się przedmio-
ty z zakresu zarządzania i marketingu oraz historia 
kultury europejskiej. 10 grudnia odbyło się spotka-
nie studentów z kierownictwem Wydziału. Studenci 
podzielili się pierwszymi wrażeniami i problemami. 

W przypadku drugiej specjalności pojawia się 
pytanie, czego może nauczyć specjalista z ASP stu-
denta Wydziału Informatyki i Komunikacji? Kim 
w ogóle jest inżynier wiedzy i na czym polega jego 
praca? Wiedza jest cennym zasobem organizacji 
i wymaga nie tylko zarządzania, ale także inżynier-
skiego i „artystycznego” podejścia tłumaczy prof. 
Jerzy Gołuchowski Koordynator Projektu i zara-
zem Dziekan Wydziału Informatyki i Komunika-
cji. Chcemy nauczyć studentów zarówno efektyw-
nego zarządzania zasobami wiedzy, jak i tworzenia 
baz wiedzy oraz systemów inteligentnych. Przyszli 
inżynierowie wiedzy będą pozyskiwać nową wie-
dzę z zasobów Internetu, korporacyjnych baz da-
nych i baz dokumentów. W tym celu muszą posia-

dać umiejętności formalnej reprezentacji, analizy 
wiedzy, a także jej wizualizacji. Dlatego współpra-
cujemy z ASP. Podczas studiów nauczymy naszych 
studentów nie tylko jak efektywnie gromadzić wie-
dzę, jak ją wyszukiwać, przetwarzać i prezentować 
wykorzystując m.in. tzw. technologie semantyczne  
– dodaje prof. Gołuchowski, ale także jak efektow-
nie ją prezentować w portalach korporacyjnych, 
w kokpitach decydenckich oraz interfejsach innych 
systemów opartych na wiedzy. Wśród nowinek 
technologicznych jakie poznają studenci koordyna-
tor projektu wymienia również technologie seman-
tycznego Web, semantyczne blogi i Wiki, chatterbo-
ty. Jak podkreśla prof. Gołuchowski, specjalność ta, 
tak potrzebna w gospodarce wiedzy i w społeczeń-
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stwie informacyjnym, jest innowa-
cyjna, unikatowa w całym kraju.

Pierwsze dwie grupy studen-
tów rozpoczęły studia na specjal-
nościach prowadzonych w ramach projektu w paź-
dzierniku 2009 roku. Programy zostały opracowane 
we współpracy z praktykami. Nad programem spe-
cjalności zarządzanie w kulturze, sztuce i turysty-
ce kulturowej pracował zespól pod kierunkiem prof. 
Leszka Żabińskiego i prof. Teresy Żabińskiej. Naj-
bliższa rekrutacja na studia zarówno na specjalność 
inżynieria wiedzy (I i II stopień), jak i zarządzanie 
w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej (II sto-
pień) rozpocznie się w czerwcu 2010 roku. 

Dla studentów, zwłaszcza Wydziału Informaty-
ki i Komunikacji, przewidziane są w ramach projek-
tu trzymiesięczne płatne staże w firmach o ugrun-
towanej pozycji na rynku. Chcemy, by w trakcie 
stażu każdy student rozwiązał pod okiem opieku-
na w firmie określony, rzeczywisty problem – mówi 
prof. Gołuchowski. Dzięki temu studenci nauczą się 
wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną w prak-
tyce. Powinno to zapewnić, założoną w programie, 
synergię teorii i praktyki. Pierwsze staże rozpocz-
ną się w lutym 2010. Czy będą chętni? Tak, już są 
– odpowiada koordynator projektu. Potwierdza to 
spotkanie z pracodawcami, które odbyło się 25 li-

stopada. Na spotkanie przybyło 10 firm i ponad 120 
studentów. Przyciągnęła ich renoma firm, możli-
wość zdobycia bezcennego doświadczenia praktycz-
nego oraz miesięczne wynagrodzenie w wysokości 
2100 zł brutto. 

Ważnym nurtem kształcenia na Wydziale są 
studia podyplomowe. Oprócz rozpoczętych jeszcze 
na Wydziale Zarządzania m.in. studiów Zarządza-
nie projektami prowadzonymi przez Katedrę Ba-
dań Operacyjnych we współpracy z Uniwersytetem 
w Quebec oraz studiów prowadzonych przez Ka-
tedrę Badań Rynkowych i Marketingowych, war-
to wspomnieć o nowych studiach podyplomowych 
realizowanych w ramach projektu. Już od lutego 
2010 roku ruszają bezpłatne studia podyplomowe:  
e-administracja, e-zdrowie i zarządzanie w kultu-
rze, sztuce i turystyce kulturowej. Studia przygo-
towują do rozwiązywania problemów, z którymi bo-
ryka się administracja publiczna, ochrona zdrowia 
oraz instytucje kultury. W ich opracowaniu uczest-
niczyli cenieni praktycy, którzy będą także prowa-
dzić zajęcia z uczestnikami studiów. Rekrutacja ru-
szyła już w grudniu.
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Projekt „Nowe media i technologie wiedzy w pro-
gramach studiów ekonomicznych – synergia teorii 
i praktyki” jest realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 4.1.1. 
Kwota dofinansowania opiewa na prawie 6,5 mln 
zł. Więcej informacji na www.nowemediaitechnolo-
giewiedzy.pl

Drugi projekt realizowany na Wydziale – „Infor-
matycy Akademii Ekonomicznej w Katowicach mo-
torem regionalnej i krajowej gospodarki opartej na 
wiedzy” dotyczy tzw. kierunku zamawianego jakim 
jest informatyka. Dla jego studentów, którzy rozpo-
częli studia w roku akademickim 2009/2010, przewi-
dziano stypendia, zajęcia wyrównawcze z matema-
tyki, bezpłatne szkolenia zewnętrze i certyfikaty, 
płatne staże oraz możliwość rozwijania swoich zain-
teresowań poprzez udział w pracach koła naukowe-
go działającego przy Katedrze Inżynierii Wiedzy.

W ramach programu stypendialnego w każdym 
semestrze, łącznie z pierwszym, 30 najlepszych stu-
dentów otrzymywać będzie przez 5 miesięcy sty-
pendium w wysokości 1000 zł netto miesięcznie. Na 
podstawie wyników z egzaminu maturalnego wyło-
niono już pierwszą grupę stypendystów. 

Od listopada rozpoczęły się także zajęcia wy-
równawcze z matematyki. 21 studentów w ciągu 
54 godzin podnosi swoje kompetencje matematycz-
ne. Każdy ze studentów otrzymał „wyprawkę” – po-
trzebne podręczniki. Zajęcia prowadzą pracownicy 
Katedry Badań Operacyjnych.

Ruszyło także Koło Naukowe „Scientia inge-
nium” przy Katedrze Inżynierii Wiedzy. W chwi-
li obecnej zrzesza ono 16 członków. Studenci swoje 
zainteresowania badawcze skupiają na poszerzaniu 

wiedzy z zakresu inżynierii wiedzy oraz realizowa-
niu projektów naukowo-dydaktycznych. Ponadto, 
udział w pracach Koła pomaga im w kształtowaniu 
umiejętności komunikacyjnych i pracy zespołowej.

W następnych latach studenci będą mogli sko-
rzystać także z oferty płatnych staży oraz darmo-
wych szkoleń przeprowadzanych przez firmy ze-
wnętrze. Działania te pozwolą przyszłym informa-
tykom na zdobycie cennego doświadczenia zawodo-
wego oraz rozszerzenie swoich kompetencji.

Projekt „Informatycy Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach motorem regionalnej i krajowej go-
spodarki opartej na wiedzy” jest realizowany w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod-
działanie 4.1.2. Kwota dofinansowania opiewa na 
prawie 2,5 mln zł. Więcej informacji na www.infor-
matycy.ae.katowice.pl

Od kwietnia 2010 roku ruszy na Wydziale Infor-
matyki i Komunikacji realizacja projektu „Innowa-
cyjny dizajn lokomotywą śląskiej gospodarki. Sieć 
współpracy środowisk akademickich z biznesem”, 
który przygotowała Katedra Inżynierii Wiedzy 
wraz z Działem Badań Naukowych oraz Wydziałem 
Projektowym katowickiej ASP. Projekt realizowa-
ny będzie w ramach PO KL Poddziałanie 8.2.1 we 
współpracy z katowicką Akademią Sztuk Pięknych 
i Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przed-
siębiorczości w Katowicach. Celem projektu jest po-
prawa pozycji konkurencyjnej regionu poprzez inte-
grację środowisk akademickich z biznesem i trans-
fer wiedzy pomiędzy nimi. Będzie to możliwe dzię-
ki utworzeniu sieci współpracy i portalu społeczno-
ściowego.

Łączna wartość realizowanych i rozpoczyna-
nych projektów przekracza 10 mln zł. Co z tego ma 
Akademia? Pomijając prestiż uczelni, zdolnej do po-
zyskiwania funduszy europejskich oraz promocji 
prowadzonej w ramach projektów, wystarczy wspo-
mnieć o 10% kosztów pośrednich, które pozwalają 
zwrócić „obciążenia” z tytułu dodatkowych prac ad-
ministracyjnych, zużytej energii itp. Jedynym utra-
pieniem realizujących projekty jest zaleganie przez 
Ministerstwo z terminowym przekazywaniem środ-
ków finansowych. 
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29 października Stowarzyszenie Project Mana-
gement Polska zorganizowało seminarium „Zarzą-
dzanie ryzykiem w projektach”. Na zaproszenie sto-
warzyszenia udział w spotkaniu wzięli pracownicy 
naukowi Katedry Inwestycji i Nieruchomości naszej 
Uczelni. Szerszą dyskusję otworzyło przemówienie 
prof. Krzysztofa Marcinka, który w mowie wstępnej 
podkreślił znaczenie ryzyka we współczesnym świe-
cie, a zwłaszcza wagę tej problematyki w zarządza-
niu projektami. W seminarium wzięli także udział 
dr Jan Czempas oraz dr Piotr Tworek (wiceprze-
wodniczący SPMP w województwie śląskim). Obec-
ny był także przedstawiciel Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego Oddziału Katowice, dyrektor Adam 
Sztukowski. 

W trakcie seminarium szczególnie ożywioną 
dyskusję wzbudził wykład dr. Jana Czempasa. Te-
mat jego referatu brzmiał: „Budżety inwestycyjne 
jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowa-
ne i planowane. Źródła ryzyka pojawienia się od-
chyleń”. Zwrócił on szczególną uwagę na problema-
tykę ryzyka związanego z realizacją przedsięwzięć 
sektora publicznego na przykładzie jednostek sa-
morządu terytorialnego w województwie śląskim. 
Doktor Jan Czempas od wielu lat prowadzi bada-
nia w tym zakresie. Referat wygłosiła także Roma 
Kukurba, która przedstawiła doświadczenia zebra-
ne w zakresie zarządzaniu ryzykiem w projektach, 
na przykładzie przedsiębiorstwa PROJPRZEM S.A. 

w Gliwicach. Tytuł jej referatu brzmiał: „Zarządza-
nie ryzykiem” i dotyczył projektów realizowanych 
w ramach General Motors Manufacturing Poland 
Sp. z o.o. w Gliwicach. Pani Roma Kukurba jest do-
świadczonym i cenionym praktykiem w dziedzinie 
zarządzania projektami – posiada certyfikat typu 
C nadawany przez International Project Manage-
ment Association (IPMA) z siedzibą w Holandii.

Temat seminarium nie był przypadkowy. 
W związku ze światowym kryzysem finansowym, 
tematyka ryzyka w gospodarce jest szczególnie ak-
tualna. Ponadto należy podkreślić, że spotkania 
tego rodzaju sprzyjają integracji różnych środowisk, 
wymianie doświadczeń, myśli i poglądów. Całości 
obrad przewodniczył dr inż. Seweryn Tchórzewski 
(przewodniczący SPMP w województwie śląskim). 
SPMP jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli 
praktyki i nauki zainteresowanych problematyką 
zarządzania projektami. Jest organizacją non pro-
fit, wchodzi w skład IPMA i jej misją jest szerzenie 
tej idei w Polsce. 

W trakcie seminarium dr Piotr Tworek jako 
opiekun Koła Naukowego Inwestycji działającego 
przy Katedrze Inwestycji i Nieruchomości zapowie-
dział zorganizowanie w Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach podobnego seminarium wiosną 2010 
roku, a także współpracę z Polskim Towarzystwem 
Ekonomicznym Oddział Katowice w organizacji in-
nych wydarzeń o tej tematyce.

Zarządzanie ryzykiem 
w projektachAdam Sztukowski
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Monika Kantowicz-Gdańska 

Problematyka wycho-
wania w środowisku aka-
demickim nie jest czę-
stym elementem analiz. 
Z pewnością podejmują ją 
wydziały pedagogiczne, 
lecz w szkołach innego 
typu jest zjawiskiem spo-
radycznym. Jednak zain-
teresowanie się zagadnie-
niem wychowania w szkol-
nictwie wyższym w śro-
dowisku ekonomicznym 
z pewnością trzeba trak-
tować jako swoiste novum. 
Tym bardziej więc należy 
docenić wysiłek zorgani-
zowania konferencji na-
ukowej poświęconej pro-
blemom realizacji dzia-
łań wychowawczych na 
szczeblu szkolnictwa wyż-
szego przez Akademię Eko-
nomiczną w Katowicach. 
Konferencja ta została zor-
ganizowana 20 listopada 2009 w ramach Akademic-
kich Warsztatów Pedagogicznych.

Konferencję otworzył rektor, prof. Jan Pyka, 
podkreślając znaczenie ustawicznego cyklu wycho-
wania. Nie wszyscy bowiem rozumieją, iż proces 
wychowawczy dotyka człowieka przez całe życie. 
Stąd też podkreślał on wagę podjęcia tegoż tematu 
właśnie w środowisku akademickim. Z kolei prof. 
Aldona Frączkiewicz-Wronka z AE w Katowicach 
w swym wprowadzeniu do całej konferencji podjęła 
temat dotyczący rangi i roli mistrza w procesie wy-
chowania. Dziś już taka postać coraz częściej odcho-
dzi w niepamięć, tymczasem to właśnie w środowi-
sku akademickim odgrywał on, i nadal powinien to 
czynić, niebagatelną rolę. Inspiruje, wskazuje szla-
ki, pokrzepia, poszukuje prawdy – to tylko nieliczne 
jego funkcje, ale jakże istotne. 

W ramach sesji plenarnej dr Michał Kapias oraz 
dr Aleksander Lipski zwrócili uwagę na trudności 

w realizowaniu klasycznej funkcji wychowawczej 
uczelni. Pierwszy wskazywał na możliwość stoso-
wania antycznej „paidei” w szkolnictwie wyższym, 
w kontekście wartości i postaw. Drugi zaś analizo-
wał owe wartości w perspektywie kształtowania ich 
przez postępującą komercjalizację życia oraz w sy-
tuacji rozwoju koncepcji „rynku edukacyjnego”. Se-
sję plenarną zamknęło wystąpienie dr Beaty Ec-
ler-Nocoń z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
w której roztoczono refleksję nad celami kształce-
nia, za punkt wyjścia przyjmując słowa rot przysię-
gi studenckiej wybranych uczelni.

Po sesji plenarnej odbył się panel dyskusyjny 
z udziałem: prof. Jana Pyki i prof. Floriana Kuź-
nika, dr Lidii Jabłonowskiej (SGH), ks. dr. Rober-
ta Urbańczyka, z Seminarium Duchownego Diece-
zji Gliwickiej, oraz Dominika Niewelta – Przewod-
niczącego Parlamentu Studenckiego AE w Katowi-
cach. Rozważania uczestników panelu poprzedzi-
ła prezentacja ks. dr. Grzegorza Poloka na temat 

Wychowanie  
w środowisku akademickim

Konferencja Akademickich Warsztatów Pedagogicznych
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identyfikowanych w badaniach wartości wyznawa-
nych przez studentów społeczności akademickiej 
AE w Katowicach. W przeprowadzonej po prezenta-
cji dyskusji panelowej pojawiło się wiele ciekawych 
wątków, które naturalnie prowadziły do sformuło-
wania licznych dylematów związanych z wychowa-
niem w środowisku akademickim. Pośród omawia-
nych kwestii znalazły się:
– dysonans mistrz-nauczyciel,
– dostarczanie studentom wiedzy uniwersalnej 

vs. dostarczanie wiedzy utylitarnej,
– rola wychowawcza uczelni w sytuacji, gdy „wie-

dza staje się towarem”.
W podsumowaniu paneliści wyrazili swoje ocze-

kiwania w zakresie pozytywnych zmian, jakie chcie-
liby widzieć w swoich uczelniach.

W czasie sekcji prowadzonej przez ks. dr. Grze-
gorza Poloka oraz dr. Michała Kapiasa zaprezento-
wano całe spektrum wielce interesujących zagad-
nień. Rozpoczął je dr Jan Czechowski z Akademii 
Wychowania Fizycznego w Krakowie, który pod-
kreślił rolę przyjaźni oraz samowychowania w pra-
cy wychowawczej. W swoim wystąpieniu wskazał 
na mechanizmy wpływu obydwu aspektów na pro-
ces wychowania. 

Magister Adrianna Sarnat-Ciastko z Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie określiła w swo-
jej prezentacji motywy podejmowania dodatkowej, 
pozauczelnianej aktywności przez studentów peda-
gogiki w jej mieście. Kontekstem dla tego ciekawe-
go zagadnienia były bariery związane z poszukiwa-
niem pracy przez absolwentów pedagogiki w Czę-
stochowie oraz ogólna charakterystyka rynku pracy 
w Polsce.

Doktor Maria Jordan z Uniwersytetu Pedago-
gicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Kra-
kowie zwróciła uwagę uczestników konferencji na 
spadający odsetek wolontariuszy w Polsce. W swo-
im wystąpieniu przytoczyła jednocześnie przykłady 

wielu akcji wolontariatu realizowanych przez stu-
dentów z jej uczelni, podkreślając wzrost znaczenia 
wolontariatu akcyjnego.

Szkołę Główną Handlową reprezentowała dr Li-
dia Jabłonowska, która zaprezentowała koncepcję 
impostacji jako nowego sposobu myślenia o sobie 
i innych, który może być wykorzystany w pracy wy-
chowawczej. 

W wystąpieniu dr Marii Groenwald z Uniwer-
sytetu Gdańskiego uwypuklona została z kolei rola 
uniwersytetu w dążeniu do prawdy. Podkreślono, 
że w stosunku do tej właśnie roli (dążenie do praw-
dy przy zachowaniu wolności) – rola wychowaw-
cza, jak i pozostałe role, jakie pełni uczelnia, mają 
wtórne znaczenie. Pesymistyczny wydaje się wnio-
sek wyciągnięty przez dr M. Groenwald, że opiera-
nie kształcenia uniwersyteckiego na wyższych war-
tościach nie idzie w parze z oczekiwaniami studen-
tów.

Doktor Grażyna Rudkowska z Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie zaprezentowała wyniki badań przepro-
wadzone wśród studentów jej uczelni (250 respon-
dentów), w których starała się zidentyfikować mię-
dzy innymi to, jakie zachowania nauczycieli akade-
mickich studenci uznają za inspirujące. W klasyfi-
kacji tej na czołowych miejscach znalazły się: pasja 
oraz umiejętność „zarażania” nią (30%), a także sze-
roka wiedza pracowników dydaktycznych (25%).

Konferencję zamknęła prezentacja dr Małgorza-
ty Chrząstowskiej z Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu – „Nauka społeczna Kościo-
ła jako propozycja wychowania do odpowiedzialnej 
wolności”. Słowa, które padły na koniec tego wystą-
pienia stanowią świetne podsumowanie konferen-
cji: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni 
od Was nie wymagali” (Jan Paweł II, Apel Jasno-
górski 18.06.1983).
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BIBlIoTEkI I ICh klIEnCI: 
między płatnym a bezpłatnym 
komunikowaniem się w erze 
zasobów cyfrowych

Magdalena Zelewska

1-2 czerwca 2009 roku odbyła się w Krakowie XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
„Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów 
cyfrowych” zorganizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (IINIB) 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W pierwszym z dwóch dni konferencji powi-
tały gości prof. Maria Kocójowa, organizator spo-
tkania, oraz dr hab. Maria Próchnicka, dyrektor 
Instytutu INIB UJ. W tym dniu odbyła się tak-
że Sesja Plenarna, na której prowadzono obrady 
w języku angielskim. Przewodniczyła im dr hab. 
Wanda Pindlowa. Tematyka konferencji dotyczy-
ła ogólnie pojętego komunikowania się z czytelni-
kiem przez biblioteki, przy wykorzystaniu nowych 
technologii i narzędzi, a także zagadnień finanso-
wania usług bibliotek. 

Ian M. Johnson z Aberdeen Business Scho-
ol w swoim referacie Równy dostęp do informa-

cji jako dźwignia rozwoju profesjonalnego pod-
kreślił znaczenie równego dostępu do informacji 
jako istotnego czynnika rozwoju zawodowego. Mó-
wił o potrzebie współpracy pomiędzy fachowcami 
z różnych dziedzin oraz o efektywnym pozyskiwa-
niu wsparcia dla badań na polu informacji nauko-
wej. Wyniki badań należy przedstawiać władzom 
odpowiedzialnym m.in. za decyzje finansowe, 
a także budować z nimi dobre relacje, aby zwró-
cić uwagę na zagadnienia informacji naukowej 
i istotne znaczenie bibliotek dla całego społeczeń-
stwa. Powołał się na sytuację bibliotek w Wielkiej 
Brytanii, gdzie finansowane są one lepiej, gdy de-
cydenci dostrzegają ich rolę; w przeciwnym razie 
są zamykane lub niedofinansowane.
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Referat Finansowanie bibliotek publicznych 
w USA. Czy naprawdę „za wszystko trzeba pła-
cić”?, wygłoszony przez Andreę McGlinchey z Am-
basady USA w Warszawie, dotyczył finansowa-
nia bibliotek w USA. Najwięcej środków finanso-
wych dla bibliotek pochodzi tam z samorządów lo-
kalnych – 81,4%. Prelegentka zwróciła uwagę na 
fakt, iż biblioteki spotykają się z coraz większymi 
oczekiwaniami czytelników. Powszechne jest ko-
rzystanie z pomocy wolontariuszy i przyjaciół bi-
blioteki, co przynosi wymierne efekty usługowe, 
a także znaczne oszczędności finansowe. 

Tord Høivik z Oslo University College w Nor-
wegii w wystąpieniu pt. Wielka zmiana. Uczenie 
się i nauczanie w świecie cyfrowym mówił o dosto-
sowaniu nauczania do nowych warunków. Zmie-
nia się tradycyjne nauczanie. Uczenie się z książ-
ki i opowiadanie profesorowi zastępowane jest 
przez dyskutowanie w grupach. Sieć jest nową 
elektrycznością, zmieniła świat, podobnie jak ona. 
Prelegent powoływał się na publikacje Thomasa 
Friedmana The world is flat (Świat jest płaski), 
Claya Shirky – Here comes everybody (Oto nadcho-
dzi każdy) i Davida Weinbergera Everything is mi-
scellaneous (Wszystko jest różnorodne) dotyczące 
globalizacji i wpływu nowych mediów na ludzkość.

Zagadnienia nowych technologii i Interne-
tu poruszył także referat Pokolenie ery digitalnej 
a biblioteki wirtualne: jaka przyszłość dla biblio-
tek? autorstwa Yaşara Tonty z Hacette Universi-
ty w Ankarze w Turcji. Autor opracowania w swo-
ich rozważaniach zadał pytanie, gdzie jest obec-
nie miejsce biblioteki i odpowiedział, że w obliczu 
zmian technologicznych, jakie nastąpiły i wciąż 
następują: wszędzie. Pokolenie tzw. digital na-
tives, czyli osób, które od dzieciństwa korzysta-
ły z urządzeń takich jak komputery czy telefo-
ny komórkowe ma inne podejście do korzystania 
z mediów. Używanie telefonów komórkowych, in-
formacje ze świata, strony personalne zmniejsza-
ją znaczenie biblioteki jako miejsca. Zwiększa się 
liczba specjalistów z dziedziny informacji, ponie-
waż są oni coraz bardziej potrzebni.

W przerwie obrad uczestnicy konferencji mieli 
okazję, aby zwiedzić nowoczesną Bibliotekę Wy-
działu Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Na-
stępnie uczestniczyli w dwóch równoległych im-
prezach towarzyszących – w prezentacji książki 

artystycznej autorstwa Natalii Nowackiej oraz 
prelekcji Estreicher znany i nieznany.

W tym samym dniu odbyła się wideokonfe-
rencja w Konsulacie Generalnym USA w Krako-
wie ze specjalistką ze Stanów Zjednoczonych – Dia-
ne Kresh, dyrektor Darlington Public Library 
w Darlington w Virginii, na temat Usługi biblio-
teczne w aktualnym kontekście ekonomicznym. 
Pani Kresh poinformowała, że użytkownicy bi-
bliotek Stanów Zjednoczonych są uprawnieni do 
korzystania z szerokiej oferty bezpłatnych usług, 
w tym dostępu do setek komercyjnych baz da-
nych. Prelegentka omówiła różne metody, dzięki 
którym administracji lokalnej udaje się zapewnić 
użytkownikom bezpłatny dostęp do świata infor-
macji. Skupiła się na kwestiach funkcjonowania 
bibliotek w czasie kryzysu gospodarczego. Zwróci-
ła uwagę na dwa konteksty biblioteki: tradycyjny 
i rozszerzony. Tradycyjny kontekst biblioteki to 
wolność intelektualna, uczenie się przez całe ży-
cie, alfabetyzacja, dostęp do informacji, promowa-
nie radości czytania, budowanie społeczności. Na-
tomiast rozszerzony kontekst stanowią: techno-
logie, zmiany demograficzne i ekonomiczne oraz 
ogólne zmiany środowiska otaczającego bibliote-
kę. Następuje zamiana wartości zbiorów na war-
tość ekspertyz i informacji. W czasie kryzysu bi-
blioteki jeszcze bardziej stawiają na współpracę, 
na wymianę książek i wypożyczenia międzybiblio-
teczne. Współcześni czytelnicy przychodzą do bi-
blioteki coraz częściej po to, aby dowiedzieć się, 
jak szukać pracy, jak wykonywać drobne domo-
we naprawy, jak lepiej zarządzać budżetem. Za-
dają sobie pytanie, co mi to daje, jeżeli pójdą do 
biblioteki. Aby pozyskać finanse, należy pokazać, 
że tego typu instytucje są tak samo ważne, jak in-
stytucje zdrowotne, edukacyjne czy zapewniające 
bezpieczeństwo.

W drugim dniu konferencji obrady prowadzo-
no w języku polskim. Referat Anny Sitarskiej 
z Instytutu Informacji Naukowej i Biblioteko-
znawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego Samo-
rządy terytorialne i biblioteki publiczne w Polsce: 
wzajemni klienci czy współdziałający partnerzy? 
dotyczył problemów rozwoju w Polsce infrastruk-
tury informacyjnej na terenach wiejskich i mało-
miasteczkowych, relacji między samorządami te-
rytorialnymi i bibliotekami publicznymi. 
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Małgorzata Kisilowska z Instytutu Informa-
cji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwer-
sytetu Warszawskiego omówiła wpływ digitaliza-
cji obiektów kultury na proces komunikacji spo-
łecznej, szczególnie na przekaz dziedzictwa kul-
turowego. Autorka założyła, że cyfrowe dokumen-
ty wtórne udostępniane przez instytucje kultury 
(m.in. przez biblioteki) mają przede wszystkim 
walor archiwizacyjny i edukacyjny. Towarzyszy 
im jednak zagrożenie w postaci oddzielenia użyt-
kownika od dokumentu pierwotnego oraz bra-
ku odniesień do tła historycznego i kulturowego 
w procesie odbioru, co może prowadzić do niezro-
zumienia przekazu zawartego w dokumencie.

Referat autorstwa Małgorzaty i Marka Na-
hotko (odpowiednio: Biblioteki Głównej Akademii 
Wychowania Fizycznego w Krakowie i Instytut 
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uni-
wersytetu Jagiellońskiego) Stopień cyfryzacji pol-
skich czasopism naukowych dotyczył badań pol-
skich periodyków naukowych, umieszczonych na 
liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go. Badany był stopień ich cyfryzacji. Wyszcze-
gólniono spośród nich te, które są dostępne w In-
ternecie, a następnie dokonano ich oceny według 
ustalonych kryteriów, takich jak rodzaj udostęp-
nianej treści poprzez Open Access i płatnie, do-
stęp do archiwum itp. Wyniki badań autorzy po-
równali z efektami podobnych badań realizowa-
nych w innych krajach.

Krystyna Kaczmarczyk z Biblioteki Poli-
techniki Krakowskiej autorka wystąpienia pt. 
Ile kosztuje promocja i Public Relations? Anali-
za działań prowadzonych przez Bibliotekę Poli-
techniki Krakowskiej, omówiła sposoby budowa-
nia wizerunku biblioteki, uwzględniając także jej 
aspekt finansowy. Biblioteka naukowa musi brać 
pod uwagę opinie użytkowników i zmieniać panu-
jące nastawienie społeczne do sensu jej istnienia, 
stosując komercyjne i niekomercyjne formy dzia-
łania. Istotne jest, aby budowała pozytywny obraz 
w społeczności akademickiej i by uznano ją za nie-

zbędną, nowoczesną, otwarta oraz przyjazną inte-
gralną część uczelni wyższej. Biblioteka Politech-
niki Krakowskiej od lat podejmuje działania na 
tym polu. 

Referat o promocji biblioteki wygłosiła także 
Jadwiga Matuszczak z Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielo-
nej Górze. Opisała praktykę marketingu w PBW 
w Zielonej Górze. Uzasadniła stosowanie dzia-
łań promocyjnych, przedstawiła program promo-
cji, a także narzędzia i materiały jakie stosuje się 
w marketingu biblioteki.

Referat przedstawicielki Akademii Ekonomicz-
nej w Katowicach, Magdaleny Zelewskiej, pt. Pro-
blemy prawa autorskiego w odniesieniu do bibliotek 
cyfrowych dotyczył zastosowania prawa autorskie-
go przy wyborze dzieł przekazywanych do digita-
lizacji oraz szczegółowych kryteriów stosowanych 
przez biblioteki przy wyborze takich publikacji. 

Konferencja pozwoliła na poznanie nowych 
możliwości i pomysłów na usługi dla czytelników, 
przede wszystkim na możliwości powszechnego 
nieodpłatnego udostępniania informacji. W czasie 
obrad pojawiły się też liczne momenty, w których 
odbiorca mógł zastanowić się nad współczesnym 
odbiorem dóbr kultury, nad tym, czy odbiór ten 
nie jest zubożony i wykrzywiony przez formę cy-
frową i przez nadmiar informacji oraz mediów. 

Umiejętność pisania i czytania jest tą umiejęt-
nością, która pozwala na utrwalanie faktów, zda-
rzeń, odkryć i osiągnięć naukowych oraz dziele-
nie się nimi z coraz szerszym gronem odbiorców. 
W I w p.n.e. w Rzymie popularne były biuletyny 
zawierające protokoły z obrad senatu i wiadomości 

z życia obywateli. Pisane one były na ozdobnych ta-
bliczkach i umieszczane w najbardziej uczęszcza-
nych miejscach. Taką formę przekazywania bieżą-
cych wiadomości potraktować można jako pierwo-
wzór współczesnych gazet codziennych. Na przeło-
mie średniowiecza i czasów nowożytnych powsta-

POLUBIĆ CZASOPISMA,
czyli jak to z prasą było?

Joanna Mochalska

Od początku do wybuchu II wojny światowej



35

BiBLiotEka

AE Forum, nr 30, grudzień 2009

wały gazety rękopiśmienne funkcjonujące w ośrod-
kach życia kulturalnego i handlowego. Zamieszcza-
ne tam były nowinki z życia społecznego, informacje 
o wydarzeniach kulturalnych oraz pogłoski z życia 
dworu. W tym czasie powstawały też cechy pisarzy 
zajmujących się tą działalnością, która cieszyła się 
coraz większym zainteresowaniem. Gazety takie 
wydawane były niemal w całej Europie. 

Po upowszechnieniu się za sprawą Jana Gu-
tenberga aparatu służącego do odlewania czcionek 
z wymiennych matryc oraz prasy drukarskiej, na-
stąpił znaczny wzrost działalności wydawniczej. 
Gazety przechodziły kolejne etapy rozwoju prze-
kształcając się w regularnie ukazujące się czasopi-
sma. Stopniowo we wszystkich większych europej-
skich miastach zaczęły ukazywać się dzienniki i ty-
godniki niosące najnowsze wiadomości z dziedziny 
polityki, gospodarki, nauki. Nieodłącznym elemen-
tem wielu z nich stała się rubryka towarzyska. Czę-
sto przekształcały się z pism informacyjnych w po-
lityczne. Prasa stała się istotnym składnikiem kul-
tury nowożytnej, odzwierciedlając wszechstronnie 
rzeczywistość i stając się narzędziem kształtowania 
postaw społecznych i politycznych.

Dynamiczny rozwój czasopiśmiennictwa obser-
wuje się w XIX w. Wiele powstałych wtedy tytułów 
przetrwało do dziś, bo któż z nas nie słyszał o „Le 
Figaro” czy „The Times” Nakłady i objętość poszcze-
gólnych tytułów zwiększały się, wzbogaceniu ulega-
ły środki dziennikarskie i publicystyczne, co powo-
dowało różnicowanie się typów czasopism. Jedno-
cześnie rewolucja techniczna, nowe wynalazki za-
równo w dziedzinie technik drukarskich, jak i ko-
munikacji (kolej) i łączności (telegraf) miały zna-
czący wpływ na jakość i czas przekazywanych in-
formacji. Wydawcy zorientowali się, że za pomocą 
prasy można nie tylko kształtować opinię publicz-
ną i doskonale nią manipulować, ale także nieźle 
na tym zarobić. Na rynku pojawiają się tzw. gazety 
niedzielne, których podstawowym hasłem staje się 
rozrywka. Miejscem ich narodzin jest Anglia, w któ-
rej dominują „The Observer” i „The Sunday Times”. 
Jednakże prawdziwą rewolucję przynosi amerykań-
ski „The World” Josepha Pulitzera. Pojawia się też 
pierwsze opracowanie kanonu ich zawartości, któ-
rego autorem był Morrill Goddard, współpracownik 
J. Pulitzera. Kanon ten zakładał, że pierwsze stro-
ny zawierać miały aktualne wiadomości, następnie 
materiały naukowe, sensacyjno-kryminalne, plotki 
zakulisowe, porady dla zakochanych oraz dodatek 
z komiksami. 

Historia prasy polskiej sięga XV i XVI w. Elitar-
ne kręgi społeczeństwa, a także magistraty w więk-
szych miastach, zatrudniały swoich koresponden-
tów, którzy za wynagrodzeniem zbierali i dostar-
czali wiadomości z różnych dziedzin życia z terenu 
całego kraju, nie unikając wiadomości o intrygach 
i skandalach. W XVI w. najpopularniejsze były ulot-
ki zawierające wieści z obozów królewskich w cza-
sie wypraw wojennych, relacje z obrad sejmu oraz 
inne nowiny i zdarzenia. Ukazywały się m.in.: „Awi-
zy”, „Wieści”, „Opisania”, „Listy”, „Nowiny”. Były to 
przeważnie broszury rękopiśmienne, które prze-

trwały prawie do końca Rzeczypospolitej i funkcjo-
nowały obok gazet drukowanych. 

W styczniu 1661 r. w Krakowie ukazał się 
pierwszy numer „Merkurjusza Polskiego”. Była to 
pierwsza gazeta periodyczna wychodząca regular-
nie co tydzień, związana z polityką dworu królew-
skiego zmierzającego do reformy ustrojowej kraju 
i pozyskania dla niej zwolenników. Od tego cza-
su do początków XIX w. ukazało się na ziemiach 
polskich (głównie w Warszawie) ponad 320 tytu-
łów periodyków w języku polskim lub łacińskim. 
Były to dzienniki, czasopisma oraz wydawnictwa 
zbiorowe. Innymi ośrodkami wydawniczymi były, 
według ilości ukazujących się tytułów, takie mia-
sta jak Kraków, Wilno, Lwów, Poznań, Lublin, 
Gdańsk, Grodno, Płock, Kalisz, Petersburg, Wro-
cław, Przemyśl i inne. Rozwój czasopiśmiennictwa 
w tym okresie podporządkowany był tematom kul-
turalno-oświatowym, popularno-naukowym i po-
radnikowym. 

Zachodzące na europejskim rynku prasowym 
zmiany na nie pozostają bez wpływu na prasę pol-
ską, choć z końcem XVIII w. kraj nasz utracił suwe-
renność i zniknął z mapy Europy. Zaistniała w tym 
okresie sytuacja polityczna stawiała przed wydaw-
cami i publicystami trudne i różnorodne zadania. 
Prasa polska tego okresu była jedną z nielicznych 
instytucji życia narodowego rozwijającą się w ra-
mach trzech odrębnych systemów politycznych. Po-
mimo cenzury, której pojawienie się w 1819 r. na 
stałe przekreśliło gwarancje swobody słowa druko-
wanego, prasa miała ogromny wpływ na opinię pu-
bliczną i była czynnikiem integrującym społeczeń-
stwo i oknem na świat zniewolonego narodu. 

W zaborze rosyjskim na czoło prasy społeczno-
kulturalnej wysunęły się m.in. „Przegląd Tygodnio-
wy” i „Prawda” propagujące program pozytywizmu. 
Zwalczały one tzw. starą prasę, reprezentującą tra-
dycyjne poglądy i tendencje. Pojawiły się nowe pi-
sma polityczne, takie jak dziennik „Słowo”, redago-
wany początkowo przez Henryka Sienkiewicza, ty-
godnik „Głos” i „Przegląd Tygodniowy”. Dużą popu-
larność zdobyły ukazujące się informacyjne czasopi-
sma apolityczne m.in. „Kurier Codzienny”, „Kłosy”, 
„Wędrowiec”. Do najpopularniejszych tytułów pism 
kobiecych należał „Bluszcz”, a prasę satyryczną re-
prezentowały: „Mucha” i „Kolce”. Swój rozwój odno-
towały też w tamtym okresie pisma specjalistyczne 
z różnych dziedzin nauki, jak doskonale nam zna-
ny „Ekonomista”, „Przegląd Techniczny” i „Wszech-
świat”. Na terenie zaboru rosyjskiego dość spory za-
sięg uzyskały tygodniki dla wsi, takie jak „Gazeta 
Świąteczna”, oraz wydawane przez zgromadzenia 
zakonne magazyny katolickie, takie jak choćby „Po-
wściągliwość i Praca”.

W Galicji, zwłaszcza po uzyskaniu przez nią au-
tonomii, panowały bardzo korzystne warunki dla 
rozwoju prasy polskiej. Pisma polityczne reprezen-
towane były m.in. przez takie tytuły, jak konser-
watywny i związany ze stańczykami „Przegląd Pol-
ski” czy pozytywistyczny „Kraj”. Ukazywały się one 
w Krakowie, natomiast we Lwowie na uwagę zasłu-
giwały takie tytuły, jak „Gazeta Lwowska”, liberal-
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ny „Dziennik Polski” oraz związane z ruchem ludo-
wym „Kurier Lwowski” i „Przyjaciel Ludu”.

W zaborze pruskim popularne były: „Dziennik 
Poznański”, „Orędownik”, „Kurier Poznański” oraz 
„Tygodnik Wielkopolski”. Były to czasopisma repre-
zentujące różne poglądy polityczne i charaktery-
zujące się największą siłą oddziaływania na społe-
czeństwo. Na Śląsku, Pomorzu i Mazurach ukazy-
wały się pisma przeciwstawiające się germanizacji, 
np. „Nowiny Śląskie”, „Gazeta Górnośląska”, „Ga-
zeta Toruńska”, „Gazeta Grudziądzka” i „Gazeta 
Gdańska”, „Gazeta Olsztyńska”.

W XIX w. na ziemiach polskich rozpoczyna-
ją działalność wydawniczą mniejszości narodowe. 
W Warszawie pojawiły się gazety żydowskie, ta-
kie jak: „Izraelita”, ukazujący się w języku polskim, 
oraz „Warszojer Jidysze Cajtung” w języku jidysz. 
Najwięcej tytułów ukazywało się jednak w Gali-
cji. W latach 1890-1914 w Krakowie wydawanych 
było 26 tytułów pism żydowskich (po 11 w języku ji-
dysz i hebrajskim oraz 4 w języku niemieckim), we 
Lwowie natomiast 29 tytułów (16 w języku jidysz, 
8 w języku polskim, 4 w hebrajskim i 1 w niemiec-
kim). Lwów był ponadto ważnym ośrodkiem prasy 
ukraińskiej reprezentowanej przez dziennik „Diło”, 
(założony w 1880).

Na fali nowych nurtów politycznych rodzących 
się w Europie, w poszczególnych zaborach ukazy-
wały się pisma różnych ugrupowań politycznych. 
W zaborze rosyjskim wydawany był nielegalnie or-
gan partii i Proletariat, założonej przez Ludwika 
Waryńskiego w 1882 r. w Warszawie. Pismo nosiło 
tytuł „Proletariat” i było pierwszym po powstaniu 
styczniowym pismem antycarskim. Między wrze-
śniem 1883 a majem 1884 r. ukazało się jedynie 
5 numerów pod redakcją m. in. Ludwika Waryńskiego. 
Aresztowania działaczy partyjnych zahamowały roz-
wój partii, a tym samym wydawanie czasopisma. 

PPS (Polska Partia Socjalistyczna (założona 
w 1892)) wydawała w Warszawie konspiracyjne pi-
smo „Robotnik”, które stało się jednym z najistot-
niejszych instrumentów propagandy socjalistycz-
nej. W Krakowie legalnie wychodził organ PPSD 
(Polska Partia Socjalno-Demokratyczna) noszący 
tytuł „Naprzód”. Czołowymi pismami SDKPiL (So-
cjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy) były: 
„Czerwony Sztandar” i „Przegląd Robotniczy”. Or-
ganem PPS zaboru pruskiego była „Gazeta Robot-
nicza”. 

XIX w. to także czas rozwoju prasy emigracyj-
nej. Szczególnym tego przykładem może być dzia-
łalność jednego z największych ruchów emigracyj-
nych ówczesnej Europy zwanego Wielką Emigracją. 
Powstał on we Francji w 1832 r. po upadku powsta-
nia listopadowego. Uciekający przed prześladowa-
niami władz carskich uczestnicy powstania, działa-
cze polityczni i szlachta polska, ale także wybitni 
przedstawiciele inteligencji osiadali przede wszyst-
kim we Francji. Głównym ośrodkiem ich działalno-
ści był Paryż. Stworzyli tam bardzo zróżnicowaną 
prasę, począwszy od pism ogólnoinformacyjnych, 
a kończąc na literackich i satyrycznych. Przykłada-
mi mogą być takie tytuły, jak: „Le Polonais”, „Kraj 

i Emigracja”, „Pielgrzym Polski”, „Wiadomości Pol-
skie” czy „Przegląd Dziejów Polski”

Ruch emigracyjny ludności polskiej miał cha-
rakter nie tylko polityczny, ale także zarobkowy. 
Uchodźcy osiadali na stałe w wielu miejscach na ca-
łym świecie i tam tworzyli własne środowiska emi-
gracyjne. Tam też ukazywały się gazety i czasopi-
sma adresowane specjalnie do tych kręgów. Pełni-
ły one rolę podtrzymującą narodowe tradycje i inte-
grującą środowiska polonijne. Prasa polonijna re-
prezentowana była przez ukazujące się od 1870 r. 
czasopismo „Orzeł Polski” (Washington, stan Mis-
souri, USA). Istotnym zjawiskiem w prasie emigra-
cyjnej końca XIX w. było powstawanie pism socja-
listycznych, wśród których pierwszym była „Rów-
ność” (Genewa, 1879).

 Do wybuchu I wojny światowej zróżnicowanie 
polityczne prasy pogłębiało się. Powstawały organy 
partii politycznych, m.in. związanych z ND (Naro-
dową Demokracją). W Warszawie „Przegląd Naro-
dowy”, „Goniec Poranny i Wieczorny” oraz „Gazeta 
Poranna 2 Grosze”, we Lwowie od 1895 r. ukazywa-
ło się „Słowo Polskie”, w Poznaniu „Kurier Poznań-
ski” i liberalno-mieszczańska „Nowa Reforma”. 
„Wiek Nowy” czy „Ilustrowany Kurier Codzienny”. 
Wysoki poziom osiągnęły liczne pisma ilustrowa-
ne, jak np. „Świat”, pisma literackie i literacko-ar-
tystyczne, których najznamienitszymi reprezentan-
tami były „Życie” i „Chimera”. Nadal rozwijała się 
nastawiona na zysk prasa komercyjna. Następuje 
stałe usprawnienie procesu informowania i wyko-
rzystywanie przez pisma polskie serwisów informa-
cyjnych zagranicznych agencji prasowych, takich 
jak Havas, Wolff, Reuter. Unowocześnieniu ulega-
ją techniki redakcyjne, poligraficzne i fotograficzne. 
Zwiększana jest liczba wydań, a kolportaż uliczny 
zaczyna przewyższać prenumeratę. W tym okresie 
znacząco poszerza się typologia pism w stosunku do 
lat poprzednich. Pojawiają się masowo pisma ilu-
strowane typu magazynowego, zwiększa się licz-
ba tytułów czasopism o charakterze rozrywkowym, 
poradnikowym, fachowo-zawodowym, naukowym 
oraz czasopism rodzinnych, kobiecych i dziecięcych. 
Większość gazet społeczno-politycznych stała się 
dziennikami, a niektóre z nich ukazywały się na-
wet dwa razy dziennie, jak np. „Kurier Warszaw-
ski”. Według niepełnych danych, w 1905 r. wycho-
dziło na ziemiach polskich ponad 500 tytułów cza-
sopism, a w 1914 r. około 1100. W latach 1880-1918 
niemal cały rodzimy świat literacki i wybitne talen-
ty publicystyczne zaangażowane były w rozwój pol-
skiej prasy.

W okresie I wojny światowej, pomimo ostrej cen-
zury i konfiskaty artykułów i komunikatów, prasa 
skutecznie wpływała na opinię publiczną. Podob-
nie rzecz się miała po odzyskaniu niepodległości 
w 1918 r. i zjednoczeniu ziem polskich. Prasa stała 
się czynnikiem integrującym społeczeństwo polskie 
i przyczyniała się do zacierania różnic pomiędzy by-
łymi zaborami. Była źródłem upowszechniania kul-
tury we wszystkich środowiskach. W celu zdobycia 
masowego czytelnika zaczęły pojawiać się nowe ro-
dzaje wydawnictw prasowych, takie jak czasopi-
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sma popularne, ilustrowane magazyny i dodatki 
do dzienników oraz prasa sportowa, filmowa, tanie 
dzienniki (tzw. pięciogroszówki) oraz prasa sensa-
cyjna i brukowa (zwana czerwoną od koloru winiet 
i tytułów). Jednocześnie powstawały prasowe kon-
cerny wydawnicze. Serwis informacyjny zapewnia-
ły agencje prasowe, a najważniejszą z nich była Pol-
ska Agencja Telegraficzna (PAT, założona w 1918). 
Funkcjonujące w tym czasie czasopisma naukowe, 
literackie, społeczne rozwijały się pomyślnie i osią-
gały w wielu przypadkach bardzo wysoki poziom. 
Wśród polityków i ekonomistów najbardziej cenio-
nymi były takie czasopisma, jak „Przegląd Gospo-
darczy” i „Gospodarka Narodowa”. Z pism literac-
kich i społeczno-gospodarczych najpoczytniejsze oka-
zały się „Wiadomości Literackie”, „Pion” i „Kultura”, 
a z pism popularno-naukowych „Wiedza i Życie”.

W okresie międzywojennym w większych mia-
stach różnych regionów Polski działały organizacje 
dziennikarzy nazywane syndykatami. W 1931 r. po-
wołano Związek Dziennikarzy Rzeczypospolitej Pol-
skiej, zrzeszający te syndykaty.

Rozwój prasy i stawiane przed nią coraz wyższe 
wymagania jakościowe, jednoczesny wzrost popu-
larności radia i kroniki filmowej, wyłonił potrzebę 
kształcenia kadr dziennikarskich. W 1917 r. powstał 
Wydział Dziennikarstwa i Publicystyki w Szko-
le Nauk Politycznych w Warszawie, przekształco-
ny następnie w Wyższą Szkołę Dziennikarską. Pro-
wadzone też były badania nad prasą. W roku po-
przedzającym wybuch II wojny światowej powstało 
w Warszawie Towarzystwo Wiedzy Prasowej.

Ten krótki okres niepodległości pozwolił na lek-
ki oddech w wielu dziedzinach gospodarki. Niestety, 
ledwie zażegnano wielki kryzys gospodarczy w Eu-
ropie (1929-1933), a już nadszedł brzemienny w wy-
darzenia 1939 r., który na kolejnych sześć lat po-
grążył Polskę w mrokach okupacji. Zarówno Niem-
cy, jak i Rosjanie zlikwidowali całą prasę polską, 
zastępując ją własnymi gazetami. Wiele organiza-
cji konspiracyjnych działających na terenach oku-
powanych zaczęło wydawać własne gazetki, ulotki 
i broszury, które zastępowały inne formy łączności 
i przyczyniały się do organizowania ruchu oporu.

Justyna Patalong

Papier  
– historia nośnika 

słowa drukowanego 
Umiejętność wytworzenia papieru, która tak dale-

ce wpłynęła na intelektualny i kulturowy obraz Euro-
py, nie jest wynalazkiem Europejczyków. Papier tra-
fił do nas przez „pośredników” arabskich, a miejscem 
jego pochodzenia są Chiny. Za jego wynalazcę od lat 
uchodzi Cai Lun (62-121 r.), chiński minister, który 
w 105 r. przedłożył cesarzowi raport o wytwarzaniu 
nowego materiału pisarskiego z łyka drzewnego, od-
padów konopnych i sieci rybackich, który nazwano pa-
pierem1. Wynalazek papieru zainspirowała prawdopo-
dobnie czynność ucierania i mieszania w wodzie waty 
jedwabnej – przypadkowe umiejscowienie włókien na 
macie po odsączeniu wody sugeruje pomysł wytworze-
nia arkusza papieru. Jego przeznaczeniem nie było 
bezpośrednio pisanie. W Chinach wykorzystywano go 
w sztuce, dekoracjach, do ubrań, mebli i higieny2.

 Chińczycy bardzo chronili swoich handlowych se-
kretów i gdyby nie fakt pokonania ich armii przez Ara-
bów w VIII wieku, być może długo jeszcze nie wytwo-
rzono by w Europie papieru. Informacje na temat pa-
pierniczego rękodzieła pochodzące od chińskich jeńców 

1  J. Dąbrowski, J. Siniarska-Czaplicka: Rękodzieło papiernicze. 
Warszawa 1991, s. 25.

2  J. Needham: Tsuen-hsuin Tsien: Science and Civilization In China. 
„Chemistry and Chemical Technology” 1993, No. 6, s. 3.

stopniowo wprowadzano na terenie arabskiego impe-
rium3. 

 Różne czynniki wpływały na to, jak szybko i w ja-
kim stopniu papier przyjął się w Europie. W miejscu 
swego wynalezienia papier był tańszym i doskonal-
szym materiałem piśmiennym niż drogi jedwab, bez-
kształtny bambus lub drewno. W Europie natomiast 
długo nie miał przewagi nad papirusem czy pergami-
nem. Papirus był łatwo dostępny, prosty w obróbce, 
niedrogi i może nawet wygodniejszy niż papier. 

Miejscem rozkwitu papiernictwa europejskiego sta-
ły się północne i środkowe Włochy. Tam w XIII wieku 
rozwijały się prężnie państwa-miasta, w których kwitł 
handel, kultura i nauka, co dawało nowe impulsy do 
rozwoju techniki. Pochodzący z 1235 r. z Genui doku-
ment wymienia trzy młyny papiernicze w jej okolicy, 
a ważny młyn w Fabriano powstał w 1263 r.4.

Papier stał się podstawowym materiałem piśmien-
niczym, którego jak dotąd nie zdołały wyprzeć kolej-
ne wynalazki techniczne i technologiczne. W ciągu kil-
kuset lat w wytwarzaniu papieru zachodziły systema-
tyczne zmiany, które w zamyśle inicjatorów miały na 
celu poprawę jego jakości, obniżenie ceny i zwiększe-

3  W.A. Churchill: Watermarks in Papers. Amsterdam 1952, s. 5.
4  R.N. Lock: Encyclopedia of Librarianship. Chicago 1958, s. 232.
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nie wielkości produkcji. Obecnie proces produkcyjny 
w niewielkim stopniu przypomina historyczną techno-
logię wytwarzania papieru czerpanego sprzed kilkuset 
lat. Niestety, jak się okazuje również jakość papieru 
współczesnego w niczym nie przypomina bardzo trwa-
łych wyrobów dawnych mistrzów – papierników.

Wprowadzane przez lata zmiany składu chemicz-
nego masy papierowej oraz nowoczesne urządzenia do 
jego formowania uczyniły z papieru produkt tani i po-
wszechnie stosowany, jednak o wyraźnie obniżonej 
w stosunku do pierwowzoru wytrzymałości. Rzemieśl-
nicy europejscy szybko przejęli chińską technikę wyro-
bu papieru, starając się zaspokoić rosnące zapotrzebo-
wanie na ten materiał piśmienniczy. Niska jakość pro-
dukowanego papieru wymusiła wprowadzenie radykal-
nych zmian w technologii wyrobu, co w konsekwencji 
zaowocowało powstaniem europejskiej techniki wyrobu 
papieru, odmiennej od stosowanej w dalekowschodniej 
Azji.

 Wprowadzenie nowej technologii przypisuje się 
papiernikom włoskim z Fabriano. Na podstawie zacho-
wanego dokumentu z 1268 r. można domniemywać, że 
właśnie z Fabriano koło Bolonii pochodzi pierwszy pa-
pier wyrabiany według nowej europejskiej technologii. 
Rozwój sztuki rękodzieła papierniczego ściśle wiąże 
się, z upowszechnieniem wynalazku druku. Zbyt pa-
pieru był bowiem czynnikiem determinującym powsta-
wanie papierni. Stąd budowano je w okolicach miast, 
gdzie koncentrowała się działalność drukarń, wydaw-
nictw, a także szkół i urzędów. Niezbędnym elemen-
tem decydującym w dużym stopniu o jej lokalizacji 
była również woda, będąca źródłem energii napędza-
jącym stępy oraz surowcem do wyrobu masy papier-
niczej. Istotne, że jej jakość nie była obojętna. Za naj-
lepszą uchodziła woda miękka, pozbawiona zawartości 
żelaza, a czasem wykorzystywano nawet okoliczne źró-
dła, odznaczające się pożądanymi cechami.

 Ostatnim czynnikiem warunkującym istnienie pa-
pierni był dostęp do zużytych szmat lnianych, który 
decydująco regulował wysokość produkcji papieru5.

Najważniejszą częścią papierni był młyn wodny, na 
zewnątrz którego obracały się koła wodne. Początkowo 

5  K. Maleszyńska: Dzieje starego papieru. Wrocław 1974, s. 9-23.

stosowano koła podsiębierne, czyli wolne, znajdujące 
się pod powierzchnią wody. Każde z kół obracało wał 
pazurowy, który napędzał tylko jedną stępę młotową. 
Jedno koło napędzało stępę rozwłókniającą szmaty, 
drugie stępę mielącą. Więcej energii dostarczało wpro-
wadzone na przełomie XIV i XV wieku koło nasiębier-
ne, znajdujące się pod powierzchnią wody, na które od 
góry wpływała z upustu spiętrzenia woda. Wymagało 
ono jednak przebudowy stępy. Była to jednak celowa 
zmiana, gdyż koło to zapewniało ciągłość pracy młyna, 
niezależnie od poziomu wody w rzece. Pozwalało to na 
intensywniejszą obróbkę masy włóknistej w stępach 
lub na uruchamianie dwóch stęp napędzanych przez 
jedno koło wodne6.

Procesy rozwłókniania i mielenia, którym podda-
wano szmaty, przeprowadzano w stępach. Składały się 
one z poziomych kłód drewna z wydrążonymi otwora-
mi – gniazdami, często wyłożonymi metalowymi płyt-
kami, oraz ze stęporów – tłuków, czyli pionowych belek 
zakończonych okuciami lub gwoździami, które z dużą 
siłą i rytmicznie uderzały o dno gniazd, miażdżąc ich 
zawartość. W gniazdach rozwłókniających szmaty wy-
odrębnianie włókien nici intensyfikowane było przez 
stępy z wbitymi gwoździami, natomiast w gniazdach, 
w których zachodziło mielenie, gładkie powierzchnie 
stęporów sprzyjały fibrylacji włókien.

Pęcznieniu włókien celulozowych sprzyjało rów-
nież dodawanie bezpośrednio w procesie mielenia tlen-
ku wapnia. Po zmieleniu i przeniesieniu masy włókni-
stej do kadzi z wodą, w wyniku rozcieńczenia powsta-
wała zawiesina o zasadowym odczynie, zaś w papie-
rach w niej czerpanych zatrzymywała się pewna ilość 
wodorotlenku wapna. Pod wpływem dwutlenku węgla 
z powietrza następowało powolne wytrącanie się wę-

6  W. Weiss: Historische Wasserzeichen. München 1987, s. 7-9.

Młyn papierniczy Ullmanna Stromersa w Norymberdze
Drzeworyt z Liber chronicarum (1493) Hartmanna Schedelsa

Jost Amman: Czerpanie papieru (1564)
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glanu wapnia, co stanowiło skuteczną ochronę przed 
zakwaszaniem się papieru, nawet w czasie długotrwa-
łego przechowywania. Taki sposób przygotowania włó-
kien celulozowych zaowocował lepszą jakością formo-
wanych arkuszy, co przekłada się na widoczne rozja-
śnienia w miejscach odpowiadających położeniu żebe-
rek w sicie i prostopadłych do nich kresek7.

Cechy dawnego papieru, istotne dla badań, nie wią-
żą się z rodzajem użytego surowca czy też sposobem 
przygotowania masy lub stopniem zaklejenia. Naj-
istotniejsze są cechy, jakie nadała mu forma czerpal-
na8. Wynalezienie sita z drutu było tym, co umożliwi-
ło także wynalezienie znaku wodnego, czyli filigranu. 
Na splocie sita mogły powstać kształty naniesione na 
powierzchnię mosiężnym drutem. Przy czerpaniu z ka-
dzi, tworząca się warstwa włókien papieru stawała się 
w miejscach, gdzie kształt z drutu leżał na płaszczyź-
nie drucianej formy, trochę cieńsza, ponieważ kształt 
z drutu wcinał się w scalającą płaszczyznę. W związ-
ku z tym pojawia się w gotowym papierze odbity jasny 
w prześwicie znak, względnie jaśniejszy niż jego oto-
czenie9. Często widoczny jest nie tylko ślad drutu nało-
żonego, lecz również ślady cienkiego drutu wiążącego, 
którym znak został przytwierdzony do sita10.

Końcowe czynności procesu ręcznego formowania 
papieru były decydujące dla wykształcenia w arkuszu 
kierunku uprzywilejowanego ułożenia włókien. Naj-
częściej był to kierunek równoległy do dłuższego boku 
sita, zwany „kierunkiem wzdłużnym”. Arkusz taki wy-

7  Dąbrowski, J. Siniarska-Czaplicka: Op. cit., s. 21-29, 119-121.
8  J. Siniarska-Czaplicka: Papier narzędziem badań księgoznawczych. 

„Studia o Książce” 1970, nr 1, s. 77.
9  W. Weiss: Op. cit., s. 9.
10  J. Siniarska-Czaplicka: Op. cit., s. 81.

kazuje właściwości anizotropowe, zależne od kierunku 
ułożenia włókien w płaszczyźnie arkusza. W kierunku 
wzdłużnym bowiem wyższe wartości wykazują takie 
właściwości, jak wytrzymałość na zerwanie i zginanie, 
sztywność oraz chłonność liniowa. W kierunku prosto-
padłym wyższe są natomiast wskaźniki oporu przedar-
cia, rozciągliwości, skurczu w czasie suszenia papieru 
oraz jego wydłużenia po namoczeniu.

Arkusze papieru przełożone płatami tkaniny – fil-
cu, poddawano prasowaniu za pomocą prasy śrubowej. 
Otrzymany w ten sposób papier był porowaty, bibula-
sty i nie nadawał się do pisania. Wymagał zastosowa-
nia dodatkowych zabiegów uszlachetniających i wy-
kańczających, między innymi zaklejania i barwienia 
powierzchniowego. Zdecydowaną odporność na prze-
nikanie i chłonność cieczy przyniosło zaklejanie pa-
pieru za pomocą roztworu naturalnego polimeru po-
chodzenia zwierzęcego. Towarzyszył temu wzrost wy-
trzymałości i sztywności papieru, gdyż klej zwierzęcy 
wykazuje dużą zdolność do wiązania włókien celulo-
zowych11. 

Jeszcze w połowie XVII stulecia w fazie produkcji 
papieru czerpanego nie stosowano żadnych wypełnia-
czy. W latach 1650-1657 w Anglii wprowadzono siar-
czan glinowo-potasowy, który miał pewne właściwości 
zaklejające, ale przede wszystkim wytrącał i utrwalał 
osad klejowy na włóknach oraz opóźniał rozkład roz-
tworu kleju. Około 1680 roku w Holandii wynalezio-
ne zostało nowe urządzenie mielące do rozwłókniania 
nadgniłych szmat lnianych, zwane holendrem. Skła-
dało się z obrotowej kładki oraz stęporów zakończo-
nych żelaznymi nożami. Wał pazurowy kolejno unosił 
trzy stępory, a czwarty nieruchomy służył do miesza-
nia zawartości obracającej się kadzi. Dzięki holendrom 
uzyskiwano około ośmiokrotny wzrost wydajności pro-
cesu pełnego mielenia, w porównaniu z jego przebie-
giem w stępie mielącej. Stąd urządzenie to szybko upo-
wszechniło się w europejskim papiernictwie, zwłasz-
cza że bez problemu można było wykorzystać do jego 
napędu koło wodne. Wynalazek holendra umożliwił 
znacznie efektywniejsze i staranniejsze przygotowanie 
masy papierniczej, do której można było wprowadzić 
różnorakie dodatki i uzyskiwać jednorodne ich rozpro-
wadzenie, dokonywać bielenia, barwienia, zaklejania 
i wypełniania masy włóknistej. Intensywniejsze od-
działywanie tnące holendra na włókna powodowało 
znaczne ich skracanie, w zależności od położenia noży, 
co sprzyjało formowaniu papieru i względnie łatwemu 
jego odwodnieniu.

Zaprezentowane podstawowe informacje z zakresu 
historii papiernictwa są znane profesjonalnemu kon-
serwatorowi książki zabytkowej. Korzysta z nich przy 
wyborze do prac konserwatorskich współczesnych sub-
stytutów. Coraz większy zakres zniszczeń jakie ujaw-
niają książki zabytkowe sprawia, że trafność konser-
watorskiej ingerencji nie może zależeć tylko od intuicji 
i praktyki zawodowej, wymaga wiedzy na temat fizy-
kochemicznej, mechanicznej i mikrobiologicznej, kon-
dycji materiałów, z których zostały zbudowane, pozna-
nia i zrozumienia procesu naturalnego starzenia się 
papieru, względnie całego zabytkowego materiału bi-
bliotecznego, przebiegającego w obszarze celulozy oraz 
substancji pomocniczych, stosowanych przez dawnych 
papierników. 

11  W. Sobucki: Przegląd klejów stosowanych bibliotecznych pracow-
niach konserwatorskich. „Notes Konserwatorski” 1998, nr 1, s. 139.

Czerpanie papieru według drzeworytu z końca XVI wieku
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WSPÓŁPRACA OD SAMYCH POCZĄTKÓW  
– ZWIĄZKI UCZELNI KATOWIC  
I WROCŁAWIA

Alojzy Czech

Rektorzy Stefan Górniak i Antoni Wrzosek  
– wcześniej czynni w Katowicach

Z chwilą upaństwowienia wszystkich uczelni eko-
nomicznych w jesieni 1950 r. oraz ujednolicenia struk-
tury i programów nauczania, także władze najwyższe 
pochodziły z nadania władzy. W odgórnie zreorganizo-
wanej Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu, po-
siadającej podobnie jak katowicka WSE, Wydział Pla-
nowania Przemysłu oraz Wydział Finansów (tym sa-
mym uczelnia zatraciła swoją specyfikę nastawienia na 
handel i spółdzielczość), musiały ulec wymianie władze. 
Wprawdzie przez pierwsze miesiące 1951 r. funkcję 
rektora pełnił założyciel uczelni prof. Kamil Stefko, ale 
po szykanach i trudnościach jakie go spotykały, sta-
ło się jasne, że niebawem musi odejść. Rektorem mia-
nowany został dr Stefan Górniak, ledwo co związany 
z wrocławskim środowiskiem, a po jego krótkim urzę-
dowaniu, na funkcję tę skierowany został prof. Antoni 
Wrzosek. Stosunkowo zapomniany natomiast pozosta-
je wcześniejszy związek obydwu tych osób z katowickim 
WSNSG. 

Nieznany katowicki i znaczący wrocławski  
epizod w życiu Stefana Górniaka 

Stefan Górniak był związany ze Lwowem. Urodził 
się 11 września 1900 r. w Bruzdowcach, pow. Bóbrka. 
Tam ukończył edukację powszechną, świadectwo doj-
rzałości uzyskując w 1919 r. w VI Gimnazjum Państwo-
wym we Lwowie. W roku szkolnym 1919/1920 uczestni-
czył w cenionym wtedy Kursie Abiturienckim lwowskiej 
Akademii Handlowej. Zaraz po ukończeniu immatryku-
lował się na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Ka-
zimierza, równolegle zdobywając doświadczenie prak-
tyczne w zakresie rachunkowości. Swój staż rozpoczął 
w czerwcu 1920 r. w Polskiej Nafcie S.A. jako pomoc 
księgowa. W latach 1921-1922 był księgowym w Pol-
skim Urzędzie Zbożowym. Wskutek likwidacji tej insty-
tucji jeszcze w 1922 r. przeniósł się do T-wa Eksploata-
cji Soli Potasowych, także w charakterze księgowego. 
W 1924 r. ukończył studia ze stopniem doktora praw. 
Zmienił profil pracy zawodowej. Od 1926 r. podjął wy-
kład z korespondencji handlowej prowadzony dla słu-
chaczy Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego we Lwo-
wie. Przyjął także w 1927 r. stanowisko nauczyciela 
w Państwowej Szkole Ekonomiczno-Handlowej i było to 
jego podstawowe miejsce pracy do 1939 r. Od 1937 r. 

krótko wykładał księgowość i bilansoznawstwo na Uni-
wersytecie Lwowskim1. 

Śladem po działalności dydaktycznej z okresu lwow-
skiego pozostały publikacje wydawane głównie jako po-
moc w nauczaniu. Zaczął od Formularzy do korespon-
dencji handlowej (Państwowe Wydawnictwa Książek 
Szkolnych, Lwów 1934), zestawu wzorów dokumentów 
ułatwiających nabywanie umiejętności korespondencyj-
nych. Następnym publikacjom, takim jak Handel wę-
glem w Polsce (Książnica Atlas, Lwów-Warszawa 1936; 
współautor J. Błeszyński) czy Pieniądz, czek i weksel 
(Książnica Atlas, Lwów-Warszawa 1936), bliżej, zda-
niem uczennicy i bliskiej współpracowniczki2, do opraco-
wań monograficznych niż pomocy dydaktycznych. Licz-

1  Dane biograficzne według: Archiwum Zakładowe AE (obecnie 
UE) Wrocław, sygn. 110/261. 

2  Opinia E. Burzym: Stefan Górniak 1900-1983. W: Non omnis mo-
riar. Wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000. 
AE, Kraków 2000, s. 133. 

dokończenie



41

Z DZiEJÓW uCZELni

AE Forum, nr 30, grudzień 2009

ne publikacje w następnych dwóch latach pisane były 
w koprodukcji. Współautorem prac skupiających się na 
ekonomice, organizacji i prawnych aspektach działalno-
ści handlowej był Emil Piotr Ehrlich, także pracownik 
lwowskiej uczelni przemianowanej w 1937 r. na Aka-
demię Handlu Zagranicznego. Spod pióra tej pary au-
torskiej wyszły następujące opracowania: Kapitał, ob-
roty i rentowność sklepu detalicznego jako środki za-
płaty. Zasadnicze wiadomości (Książnica Atlas, Lwów 
1937), Obsługa klienta w sklepie detalicznym (Książni-
ca Atlas, Lwów 1937), Jak sprzedawać towary? (Książ-
nica Atlas, Lwów-Warszawa 1938, reprint: wyd. A. Bo-
narski, Warszawa 1990), Technika handlu hurtowego 
(Książnica Atlas, Lwów-Warszawa 1938), Wybrane za-
gadnienia prawne kupca detalicznego (Książnica Atlas, 
Lwów-Warszawa 1938), Zawody i instytucje pomocnicze 
handlu (Książnica Atlas, Lwów-Warszawa 1938). Poja-
wiły się także podręczniki z dziedziny rachunkowości: 
Księgowość w handlu detalicznym (Państwowe Wydaw-
nictwo Książek Szkolnych, Lwów 1938) oraz Księgowość 
w handlu hurtowym (Państwowe Wydawnictwo Ksią-
żek Szkolnych, Lwów 1938). Współautorem obydwu był 
Leopold Paszek. Uchodziły za podręczniki nowatorskie 
w polskiej literaturze ekonomicznej. 

Z chwilą wybuchu wojny i rozbioru Polski, Lwów 
dostał się pod władzę Związku Sowieckiego. Szkolnic-
two polskie zostało zlikwidowane. S. Górniak po odby-
ciu miesięcznego szkolenia ideowego w Kijowie w lipcu 
1940 r. został mianowany kierownikiem rachunkowo-
ści w Technikum Handlu Radzieckiego, szkole średniej 
utworzonej na bazie zlikwidowanej AHZ. Nauczał księ-
gowości, arytmetyki handlowej i statystyki. W czasie 
okupacji niemieckiej Lwowa lat 1941-1944, placówka 
została przekształcona w Szkołę Ekonomiczną wyższe-
go stopnia. Zajęcia odbywały się w języku polskim. Po 
powtórnym zajęciu miasta przez Armię Czerwoną, re-
aktywowano Instytut Handlu Radzieckiego. Jego dyrek-
torem został prof. S.T. Iwanczenko, z którym dr St. Gór-
niak pozostawał w kooperacji. Niemniej podjął decy-
zję o ekspatriacji do Polski, osiedlając się przejściowo 
w Krakowie, potem w Gliwicach i dojeżdżając z wykła-
dami do różnych miejsc południowej Polski. 

Od 1945 r. był stałym wykładowcą korespondencji 
handlowej i nauki o bilansach w Studium Spółdziel-
czym Uniwersytetu Jagiellońskiego aż do jego likwi-
dacji w 1950 r. W Krakowie był także krótko wizytato-
rem szkół zawodowych. Mieszkając w Gliwicach, skupi-
sku lwowskiej inteligencji, współpracował z tamtejszym 
Państwowym Instytutem Administracji Przemysłowej. 
Równolegle od 1946 r. był wykładowcą teorii księgowo-
ści podwójnej w Centralnym Studium Kontroli Ekono-
micznej przy Wyższym Studium Nauk Społeczno-Go-
spodarczych w Katowicach w ilości 30 godz.3. Z chwilą 
utworzenia Wydziału Handlowego w roku akademic-
kim 1948/1949 prowadził dla słuchaczy i roku wykład 
z księgowości ogólnej4. Należy przypuszczać, że osobą 
przyciągającą dość zajętego dr Górniaka do katowic-
kiego Studium, był Emil Piotr Ehrlich, współpracujący 
z nim jeszcze podczas lat pracy w lwowskiej Akademii 
Handlu Zagranicznego i kierujący zarazem obydwoma 

3  Spis wykładów na rok akademicki 1946/7. WSNSG, Katowice 1946, 
s. 82; Książeczka Legitymacyjna nr 2814 Alojzego Melicha słuchacza 
C.S.K.E. w roku szkolnym 1946/1947; Spis wykładów na rok akademicki 
1947/48. WSNSG, Katowice 1947, s. 77. 

4  Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Katowicach 1937-1957. Księga Pa-
miątkowa wydana z okazji i Zjazdu Absolwentów w XX rocznicę powstania 
Uczelni. WSE, Katowice 1959, s. 126.

wymienionymi agendami WSNSG. Do trwalszej współ-
pracy nie doszło, gdyż otwarła się nowa perspektywa  
– przeniesienia do Wrocławia. 

Wpierw jednakże trzeba wrócić do publikacyjnych 
wznowień. Po pożodze wojennej, zniszczeniach i zmia-
nach brakowało wszystkiego, także pomocy w naucza-
niu wiedzy praktycznej. Podręczniki i prosto pisane po-
radniki St. Górniaka z okresu przedwojennego w dużym 
stopniu się do tego nadawały. Większość z nich, czasa-
mi przerobionych, faktycznie ukazywała się ponownie 
lub też była opracowana na nowo od podstaw. Tak było 
z wydaniem Jak pisać listy handlowe? Jak urządzać 
biuro? („Dobra Książka”, Katowice-Wrocław 1947) na-
pisanym z Karolem Zagajewskim, autorem przedwo-
jennego podręcznika do nauczania języka niemieckiego 
w szkołach kupieckich oraz poradników na temat kore-
spondencji handlowej w tymże języku. Ponownie uka-
zał się Pieniądz, czek i weksel (II wyd., Książnica-Atlas, 
Wrocław 1948). Wydane zostały opracowania powsta-
łe wspólnie z E.P. Ehrlichem: Kapitał, obroty i rentow-
ność sklepu detalicznego (II wyd., Książnica-Atlas, Wro-
cław 1947) oraz Obsługa klienta w sklepie detalicznym 
(II wyd. uzup., Książnica-Atlas, Wrocław-Warszawa 
1948). Z obszaru księgowości pojawiły się nowe i cieszą-
ce się dużym wzięciem książki S. Górniaka: Zasady teo-
rii księgowości oraz techniki księgowości i bilansowania 
(Spółdzielnia Wydawców-Autorów „Instytut Wiedzy”, 
Gliwice ok. 1946, II wyd. 1947, III wyd. 1949) oraz Za-
sady nauki o bilansach oraz techniki inwentaryzowa-
nia i bilansowania w przedsiębiorstwach handlowych 
i przemysłowych (Biblioteka Studium Spółdzielczego 
UJ, „Horyzont”, Kraków 1948). Już w czasach dla dr. 
Górniaka wrocławskich ukazało się cenne zestawienie 
prac sprzed wojny i powojennych Bibliografia księgo-
wości w języku polskim (Wydawnictwo T. Zapiór i S-ka, 
Kraków 1950; współautor S.T. Iwanczenko). Najpraw-
dopodobniej mogły także być publikacje artykułowe. 

Warunki, jakie zostały zaoferowane w Katowicach, 
wydawać się mogły jako w pełni odpowiadające zainte-
resowaniom naukowo-dydaktycznym dr. St. Górniaka. 
Mógł kształcić specjalistów w dziedzinie kontroli ekono-
micznej, działalności bazującej na dogłębnej znajomości 
księgowania, jak również nauczać studentów Wydziału 
Handlowego, bez wątpienia dziedziny mu bliskiej i do-
brze rozpoznanej. Wbrew naturalnym oczekiwaniom, 
tak się nie stało. Stało się jasne, że władze centralne 
przewidziały dla katowickiego Studium specjalizację 
w zakresie przemysłu ciężkiego. W roku akademickim 
1948/1949 uczelnia została przekazana w gestię Mini-
sterstwa Przemysłu. Cieszący się ogromnym powodze-
niem Wydział Administracji Publicznej oraz ledwo co 
utworzony Wydział Handlowy postawiono w stan likwi-
dacji. Nazwę uczelni wbrew poczynaniom nowego wła-
ściciela zmieniono na Państwową Wyższą Szkołę Admi-
nistracji Gospodarczej. Nic dziwnego, że z chwilą, gdy 
nadeszło zaproszenie prof. Kamila Stefki, rektora Wyż-
szej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, do prowadzenia 
wykładów z rachunkowości dla I roku oraz rachunko-
wości szczegółowej dla II roku studiów w roku akade-
mickim 1949/1950, dr St. Górniak je przyjął. Tym bar-
dziej, że w misji WSH, nawiasem mówiąc niemożliwej 
w tym czasie do zrealizowania, leżało kształcenie stu-
dentów i promowanie absolwentów przygotowanych do 
pracy w handlu i spółdzielczości. Tak się złożyło, że były 
to obszary szczególnego zainteresowania i kompetencji  
dr. Stefana Górniaka. Nie miały jednakże one przyszło-
ści, tak w Katowicach, jak we Wrocławiu i w całym kra-
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ju. Wszak właśnie zakończyła się zwycięska batalia 
zwana „bitwą o handel”, przekreślająca istnienie sek-
tora prywatnego handlu, o jakim pisali autorzy z do-
świadczeniem przedwojennym, jako części gospodarki 
centralnie sterowanej.

Już po upaństwowieniu, ale jeszcze stare władze no-
wej WSE, pismem z 13 września 1950 r. wnioskowały 
o powołanie dr Górniaka w charakterze zastępcy pro-
fesora na kierownika tworzonej Katedry Rachunkowo-
ści5. Uzasadnienie do wniosku napisał rektor Stefko. 
Skutecznie. W roku szkolnym 1950/1951 był równole-
gle dziekanem Wydziału Finansowego. Kolejnym za-
daniem przekazanym do zrealizowania we Wrocławiu 
było opracowanie projektu reformy przekształcającej 
prywatną Wyższą Szkołę Handlową w państwową Wyż-
szą Szkołę Ekonomiczną uwzględniającej potrzeby ka-
drowe całego zróżnicowanego przemysłu dolnośląskie-
go. Nie wiadomo dlaczego takie zadanie nowej w tym 
środowisku osobie zlecono. Czy dlatego, że nikt z kadry 
założycieli nie chciał przekreślać rysu charakterystycz-
nego swojej Uczelni i uważano, że lepiej będzie, jak się 
przebudowy funkcjonowania podejmie ktoś z zewnątrz? 
W pierwszym roku funkcjonowania upaństwowionej 
uczelni był dziekanem Wydziału Finansowego. W każ-
dym razie następstwem tegoż stało się powierzenie pi-
smem podsekretarza stanu MSzWiN Eugenii Krassow-
skiej z 3 września 1951 dr. Stefanowi Górniakowi obo-
wiązków rektora państwowej już WSE na rok szkolny 
1951/19526. Wcześniej, w styczniu 1951 r., w bezcere-
monialny sposób odwołany został rektor-założyciel prof. 
Kamil Stefko7. Mianowanie było prolongowane na rok 
następny, ale funkcji tej nie kontynuował. 30 września 
1952 r. dr Stefan Górniak zrezygnował z pracy we wro-
cławskiej WSE, przenosząc się na analogiczną uczelnię 
do Krakowa. 

 We Wrocławiu pozostawił dobre wspomnienie. Nie 
tylko dlatego, że dzięki dużemu „zaangażowaniu i wy-
trwałości stworzył silne podstawy pod rozwój organiza-
cyjny i naukowo-dydaktyczny Uczelni”8. Mimo krótkie-
go stażu, potrafił nawiązać z podwładnymi współpracę, 
która długo przetrwała jego odejście z Wrocławia. Wraz 
z prof. Bolesławem Siwoniem, absolwentem lwowskiej 
Akademii Handlu Zagranicznego, uważany jest za 
współtwórcę wrocławskiej szkoły rachunkowości9. Za 
wkład w rozwój WSE we Wrocławiu otrzymał 10 listo-
pada 1972 r. stopień doktora honorowego. 

 Antoni Wrzosek – w Katowicach  
i we Wrocławiu

Był wybitnym geografem, choć obecnie – w dobie po-
suchy na niwie geograficznej – jeżeli ktoś kojarzy uczel-
nię ekonomiczną z geografem to najprawdopodobniej 
przychodzi na myśl inne, bardziej zachowane w pamięci 
nazwisko. Tymczasem Antoni Wrzosek lata naukowe-

5  Archiwum Zakładowe AE (obecnie UE) Wrocław, sygn. 
110/261.

6  Praktyka powoływania osób z zewnątrz była wtedy stosunkowo 
częsta. Z samych tylko pracowników WSE w Katowicach dr Zygmunt 
Izdebski mianowany został rektorem WSE w Łodzi, a dr Marian Kału-
ski – rektorem PWSP w Warszawie. 

7  Por. Księga 60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we 
Wrocławiu. AE, Wrocław 2007, s. 87. 

8  E. Burzym: Stefan Górniak 1900-1983. W: Non omnis moriar. 
Op. cit., s. 132. 

9  Księga 60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wro-
cławiu. Op. cit., s. 360-363. 

go wzrostu przepracował w katowickich instytucjach, 
w tym na Wyższym Studium Nauk Społeczno-Gospo-
darczych od pierwszego tygodnia funkcjonowania, przy 
czym jego związki z naszą uczelnią były bez porów-
nania większe niż na przykład Stefana Górniaka czy 
wspomnianej wcześniej całej plejady prawników. Ale 
po kolei.

Pochodził z Krakowa. Tam się 15 lipca 1908 r. uro-
dził i uczęszczał do szkół prywatnych. Wcześnie osiero-
cony. Egzamin dojrzałości uzyskał w Prywatnym Gim-
nazjum Księży Misjonarzy w 1926 r.10. Jak sam wspo-
minał, pod wpływem służbowych wojaży ojca, który był 
inżynierem kolejnictwa i wiele podróżował, za przed-
miot studiów obrał geografię, wchodzącą wtedy w skład 
Wydziału Filozoficznego krakowskiego Uniwersytetu11. 
W 1931 r. ukończył studia, przez rok następny był asy-
stentem-wolontariuszem przy Seminarium Geografii 
Fizycznej UJ i słuchaczem rocznego Studium Pedago-
gicznego UJ. Pracę doktorską z zakresu zjawisk kraso-
wych Tatr Polskich, powstałą pod kierunkiem prof. Je-
rzego Smoleńskiego, obronił 30 września 1933 r. Niemal 
w ogóle później nie zajmował się geografią fizyczną. 

Kilka miesięcy wcześniej, od kwietnia 1933 r. zna-
lazł pracę w charakterze sekretarza Oddziału Instytutu 
Bałtyckiego w Gdyni. Promowany na doktora, przenie-
siony został do centrali w Toruniu na stanowisko pra-
cownika naukowego. Ale znów była przeprowadzka. Od 
maja 1934 do końca 1935 r. pracował w Katedrze Antro-
pogeografii Uniwersytetu Warszawskiego w charakte-
rze asystenta. 1 stycznia 1936 otwarła się karta śląska 
w życiu Antoniego Wrzoska. Rozpoczął pracę w nieca-
łe dwa lata wcześniej utworzonym Instytucie Śląskim 
na stanowisku wicedyrektora. Jego zwierzchnikiem 
był dr Roman Lutman, założyciel Instytutu, który do 
Katowic również trafił po stażu badawczym w toruń-
skim Instytucie Bałtyckim. Stanowili zgodne kierow-
nictwo tej placówki w latach zarówno przed-, jak i po-
wojennych.

 Z poprzednimi miejscami pracy wiązały się publi-
kacje, jakie nieco wcześniej i w tym czasie się ukazywa-
ły. W toruńskim Instytucie głównie zajmował się pro-
blematyką narodowościową północno-zachodnich woje-
wództw Polski12. Ale z punktu widzenia przyszłej dy-
daktyki szczególne znaczenie miała niewielka publika-
cja Z geografii komunikacyjnej Pomorza (Instytut Bał-
tycki, Toruń 1935). Tak początkowo – „geografia komu-
nikacyjna” – nazywał się wykład, który prowadził na 
WSNSG13. Ale przedmiot szybko zmieniono na „geogra-
fię gospodarczą Polski”, później poszerzono na „geografię 
gospodarczą” w ogóle. Wracając do publikacji z okresu 
przedwojennego należy przypomnieć, że Antoni Wrzo-
sek z przeniesionym z Krakowa do Warszawy dr. Bole-
sławem Zaborskim wydali podręcznik Antropogeogra-
fia (Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa 1937), jako 
odroczony efekt wspólnej pracy na warszawskim Uni-

10  Archiwum UJ, sygn. WF II 478. 
11  Archiwum Nauki PAN Oddział Kraków, sygn. K III-74, 1/137. 
12  Były to m.in.: Własność ziemska na Pomorzu. Instytut Bałtycki, To-

ruń 1935; Kolonie niemieckie na Pomorzu i w Poznańskiem w pierwszych 
dwunastu latach polskiego panowania. Instytut Bałtycki, Toruń 1935; Lud-
ność Pomorza i Prus Wschodnich. Warszawa 1937; Stosunki narodowościo-
we w rolnictwie pomorskim. Instytut Bałtycki, Toruń 1937 i Żywioł obcy 
w życiu gospodarczym Pomorza. Instytut Bałtycki, Toruń 1937. Współau-
torem dwóch ostatnich publikacji o charakterze kartograficznym był 
Stanisław Zwierz. 

13  Por.: A. Czech: Józef Lisak i Wyższe Studium Nauk Społeczno-Go-
spodarczych w Katowicach. AE, Katowice 1997, s. 75 i 77. 
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wersytecie i jej kontynuacji. Było to dzieło główne tam-
tego okresu, które ponad dziesięć lat później stanie się 
podstawą procesu habilitacyjnego. Za ciekawostkę czy 
też paradoks historii można by uznać fakt, że był tak-
że autorem broszury ostrzegającej przed poczynaniami 
placówki mieszczącej się w mieście, w którym w przy-
szłości miał z powodzeniem pracować. Chodzi o broszu-
rę Ostraum-Berichte wydawnictwo Osteuropa Institut’u 
we Wrocławiu (Instytut Bałtycki, Toruń 1935), dema-
skującą nieprzyjazne intencje ukryte w publikacjach 
tej placówki. Natomiast związane integralnie z regio-
nem śląskim były: raport Stan i potrzeby nauki polskiej 
o Śląsku w zakresie geografii, będący częścią składową 
monumentalnego wydawnictwa Stan i potrzeby nauki 
polskiej na Śląsku (Instytut Śląski, Katowice 1936) oraz 
sprawozdawcze omówienie Śląsk za Olzą („Przegląd 
Gospodarczy” 1938, nr 44). W ten sposób problematyka 
Śląska zaczęła być na długo obecna w twórczości nauko-
wej i popularno-naukowej krakowskiego z pochodzenia, 
a przez kilka lat śląskiego z wyboru geografa. 

 W rok po przybyciu Antoniego Wrzoska do Katowic 
uruchomione zostało Wyższe Studium Nauk Społecz-
no-Gospodarczych. Od pierwszego tygodnia zajęć po-
czynając, prowadził wykłady z geografii gospodarczej, 
nazywając je „geografią komunikacyjną” w opozycji do 
„geografii surowców”, która przez dr. Wiktora de Felsis 
Nechaya nigdy nie została rozpoczęta. By zniwelować 
tę nierównowagę, w roku następnym wykład zwał się 
„geografią gospodarczą Polski” i był prowadzony dla słu-
chaczy II roku14. W roku następnym objął także słucha-
czy drugiego Wydziału. Antoni Wrzosek był jedynym 
wykładowcą tego przedmiotu. 

Czas wojny od 1 września 1939 r. i dalsze lata oku-
pacji przeżył w Krakowie. Od czerwca 1940 pracował 
w krakowskiej Dyrekcji Dróg Wodnych w charakterze 
technika pomiarowego15. Do lipca 1942 wykonywał po-
miary batymetryczne Wisły i jej dopływów. Potem pod-

14  Książeczka Legitymacyjna nr 125 Alojzego Melicha studenta 
WSNSG. 

15  Archiwum Nauki PAN Oddział Kraków, sygn. K III-74 1/137. 

jął czynności referenta statystyki w Wydziale Lustra-
cji Związku Spółdzielni Spożywców „Społem” w Krako-
wie, które pełnił do stycznia 1945. W sierpniu 1944 na 
3 tygodnie osadzony został w obozie w Płaszowie. Przez 
większą część lat okupacyjnych utrzymywał kontakt 
z grupą prof. Zygmunta Wojciechowskiego, przygoto-
wując materiały związane z ziemiami zachodnimi, któ-
re miały przypaść Polsce16. Dzięki temu od pierwszych 
dni po zakończeniu działań wojennych prowadził inten-
sywną działalność na rzecz rozpoznania i przyswojenia 
problemów Ziem Odzyskanych ze Śląskiem na czele17. 
Z tego też tytułu jako ekspert brał udział w rokowaniach 
polsko-czechosłowackich dotyczących wspólnej granicy, 
w szczególności w czerwcu 1945 był członkiem delega-
cji polskiej w Moskwie na rokowaniach polsko-czeskich 
w sprawie ustalania przebiegu granicy na Śląsku. 

Powrócił do Katowic w marcu 1945, ponownie obej-
mując stanowisko wicedyrektora Instytutu Śląskie-
go. Wygłosił odczyt inaugurujący powojenne otwarcie 
tej placówki18. Przybliżał swoimi opracowaniami przej-
mowany region Śląska licznymi publikacjami, jak Nad 
Odrą i Nysą: opis geograficzno-gospodarczy nowych 
ziem śląskich (Instytut Śląski, Katowice 1945); w serii 
V Geografia w pracy Instytutu Śląskiego (Komunikat 
nr 34, Katowice 1947). W serii edycyjnej „Zagadnienia 
gospodarcze Śląska” ukazały się: Bogactwa mineral-
ne na Ziemiach Zachodnich (Instytut Śląski, Katowi-
ce-Wrocław 1947); Charakterystyka geograficzna rzeki 
Odry i jej dorzecza (Instytut Śląski, Katowice-Wrocław 
1948; Turystyka i uzdrowiska na Śląsku (Instytut Ślą-
ski, Katowice-Wrocław 1948; Śląsk: obraz geograficzno-
gospodarczy (Instytut Śląski, Katowice-Wrocław 1948 
współautor: Maria Suboczowa). Ostatnie publikacje po-
wstały już po przeniesieniu do Wrocławia. Rzecz jasna, 
było ich znacznie więcej. Ale przypomnienie działalno-
ści Antoniego Wrzoska w powojennych Katowicach by-
łoby niepełne, gdyby nie wspomnieć o jego zaangażowa-
niu dydaktycznym.

W roku akademickim 1945/1946 miał wykłady prak-
tycznie dla wszystkich słuchaczy uruchomionego po 
wojennej przerwie WSNSG. Na Wydziale Organizacji 
Przemysłowej było to 90 godz. „geografii gospodarczej”, 
a dla Wydziału Administracji Gospodarczej – 30 godz. 
„geografii gospodarczej Polski”19. W roku następnym wy-
kład został skrócony do 60 godz. rocznie i odbywał się na 
i roku zajęć na obydwu Wydziałach20. Na podstawie wy-
kładów cierpiący na brak pomocy do nauczania samo-

16  A. Wrzosek był autorem III części wydawnictwa pod tytułem 
Ziemie powracające: obraz geograficzno-gospodarczy. TZWW, Warszawa 
1943.

17  Np. Skorowidz gmin Śląska Dolnego i Opolskiego z niemieckimi na-
zwami miejscowości (objaśnienia wstępne A. Wrzosek. Według stanu na 
1 stycznia 1941, Instytut Śląski, Katowice 1945); referat na i sesję Rady 
Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych 30.7.-1.8.1945 w spra-
wie zmian podziału administracyjnego Ziem Odzyskanych (Biuro Studiów 
Osadniczo-Przesiedleńczych, Kraków 1945) czy opracowany na uży-
tek słuchaczy Kursu Naukowo-Informacyjnego Ziem Zachodnich UJ 
i AG Zarys geografii fizycznej Śląska (Polski Związek Zachodni, Kraków 
1945). 

18  Rola Śląska w niemieckim naporze na Wschód i znaczenie posiada-
nia Śląska dla Polski. Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy, Ka-
towice 1945. 

19  Wykład prowadzony był łącznie dla wszystkich lat Wydziału 
Organizacji Przemysłowej oraz i i II roku Wydziału Administracji Go-
spodarczej. Zob. Spis wykładów na rok akademicki 1945/6. WSNSG, Ka-
towice 1945, s. 18, 20, 22, 24, 25, 26, 32, 34; Książeczka legitymacyjna 
nr 125 Alojzego Melicha, słuchacza III roku. 

20  Spis wykładów na rok akademicki 1946/7. WSNSG, Katowice 1946, 
s. 31, 37, 39, 57, 59. 
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organizujący się słuchacze opracowali i wydali skryp-
ty: Geografia gospodarcza Polski (Bratnia Pomoc stu-
dentów WSNSG, Katowice 1946), będący skrótem wy-
kładu z roku 1945/1946, zarazem pierwszym skryptem 
wydanym w trudnych warunkach powojennych, oraz 
Geografia ogólna (Bratnia Pomoc Studentów WSNSG, 
Katowice 1947) sporządzony na podstawie treści wykła-
du z roku następnego. Trzeba także podkreślić recepcję 
wykładów Antoniego Wrzoska. Jak podkreślano, były 
„barwne, żywe, interesujące, wzorcowe”21. Uchodził za 
doskonałego pedagoga. 

Katowicki okres w biografii Antoniego Wrzoska do-
biegł kresu z końcem czerwcem 1947 r. Powodem było 
przejście do pracy w administracji państwowej. Trzeba 
może nadmienić, iż w latach 1945-1947 już w Katowi-
cach był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej. 1 lip-
ca 1947 został dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Pla-
nowania Przestrzennego we Wrocławiu, którą kiero-
wał aż do likwidacji w lipcu 1949 r. Stanowisko jednak-
że pozwalało łączyć obowiązki zawodowe z działalno-
ścią publikacyjną oraz własnym rozwojem naukowym.  
28 czerwca 1948 r. na połączonych Uniwersytecie i Po-
litechnice zakończył się jego proces habilitacyjny z an-
tropogeografii. Opiekę sprawował prof. Józef Wąso-
wicz. Od 1949 r. był docentem w Instytucie Geogra-
ficznym Uniwersytetu oraz zastępcą kierownika Stu-
dium Planowania Przestrzennego tam prowadzonego. 
Po likwidacji RDPP przeniesiony został do Państwowej 
Komisji Planowania Gospodarczego na stanowisko za-
stępcy dyrektora Biura Regionalnego. Do 1952 r. był 
przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Planowania 
Gospodarczego22.

Tymczasem nieoczekiwanie 1 września 1952 r. zo-
stał przeniesiony do pracy w Wyższej Szkole Ekono-
micznej w charakterze kierownika Katedry Geografii 
Ekonomicznej, a w miesiąc później objął obowiązki rek-
tora wrocławskiej WSE, które pełnił w niełatwym cza-

21  Archiwum Nauki PAN Oddział Kraków, sygn. K III-74/137.
22  Ibid.

sie do stycznia 1955 r. Nadal twórczo pracował na rzecz 
znanych sobie regionów23. 30 czerwca 1954 r. został 
mianowany profesorem nadzwyczajnym. Był inicjato-
rem skryptu ogólnopolskiego dla wyższych szkół ekono-
micznych Geografia gospodarcza Polski (praca zbioro-
wa pod red. A. Wrzoska, PWN, Warszawa 1956). W pa-
mięci wrocławskiego środowiska pozostał jako rektor, 
podczas kadencji którego Uczelnia pozyskała obecną 
siedzibę. W 1954 r. dokonano przeprowadzki z drugiej 
z kolei lokalizacji przy ul. Tęczowej 52/56 do odremon-
towanych po zniszczeniach wojennych budynków byłe-
go Neurologisches Forschungsinstitut und Stadtlaza-
rett im. Wenzla Hanckego przy dzisiejszej ul. Koman-
dorskiej 118/120 – adaptowanych i rozbudowywanych 
w piękny kampus współczesnej uczelni24. 

Jak nieoczekiwanie w uczelni wrocławskiej się zna-
lazł, tak niespodzianie szybko ją pożegnał. 1 września 
1955 r. został przeniesiony do Krakowa. Objął kiero-
wanie Katedrą Geografii Ekonomicznej na Wydziale 
Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskie-
go25. Był dziekanem (1964-1969), współpracownikiem 
Instytutu Geografii PAN i członkiem Komitetu Nauk 
Geograficznych. Pozostał w rodzinnym mieście do koń-
ca życia (1983). Ale nad Odrą pozostała pamięć o jego 
dokonaniach i zasługach. 15 marca 1977 r. otrzymał 
godność doktora honoris causa Akademii Ekonomicz-
nej. 

Ekonomista Aleksander Łukaszuk,
historyk Wacław Długoborski

Kolejny etap personalnych przepływów pochodzi 
z lat 50. XX wieku. Dotyczy ekonomisty oraz historyka 
gospodarczego. Pierwszy to urodzony 29 grudnia 1922 r. 
W Pasiecznikach, pow. Hajnówka, Aleksander Łuka-
szuk. Lata szkolne oraz okupację w charakterze robot-
nika fizycznego spędził w Hajnówce26. W 1945 wstąpił 
do 2 Armii Wojska Polskiego, w której służył do 1947 r. 
W latach 1947-1950 pracował jako praktykant i urzęd-
nik w Oddziale Wojewódzkim NBP w Poznaniu. W okre-
sie 1950-1954 odbył studia aspiranckie na Uniwersyte-
cie w Leningradzie. Tam też otrzymał stopień doktora 
na podstawie pracy o dochodzie narodowym PRL. W na-
stępstwie skierowany został do pracy w WSE w Katowi-
cach, początkowo na stanowisku zastępcy profesora, od 
1959 docenta etatowego przy Katedrze Ekonomii Poli-
tycznej na Wydziale Przemysłu. W latach 1956/1959 peł-
nił funkcję dziekana Wydziału Przemysłu27. W następ-
nym roku szkolnym nawiązał kontakt z uczelnią wro-
cławską, obejmując stanowisko po cieszącym się wiel-
kim autorytetem zmarłym profesorze Stysiu. W 1961 r. 
przeniósł się definitywnie do Wrocławia. Do 1966 r. był 
kierownikiem Katedry Ekonomii Politycznej, później do 
1969 kierownikiem Zakładu Ekonomii Politycznej So-

23  Województwo wrocławskie. Wiedza Powszechna, Warszawa 1952; 
Górny Śląsk: prace i materiały geograficzne. Red. A. Wrzosek. Polskie To-
warzystwo Geograficzne Oddział w Stalinogrodzie, Wydawnictwo  
Literackie, Kraków 1956. 

24  Por. zestaw zdjęciowy z informacjami o poszczególnych budyn-
kach kampusu Impresje architektoniczne. 1947-2007 Akademia Ekonomicz-
na we Wrocławiu.

25  Archiwum UJ, sygn. S II 619; Archiwum AE (obecnie UE) we 
Wrocławiu, sygn. 110/344. 

26  Archiwum AE (obecnie UE) we Wrocławiu, sygn. K-110/4178. 
27  Archiwum AE w Katowicach, sygn. 000773; A. Sulik: Akademia 

Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach 1937-1987. T. I. AE, 
Katowice 1987, s. 228. 
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cjalizmu. Podejmował decyzje personalne, których wła-
dze polityczne nie potrafiły wymusić na poprzednim 
kierownictwie Katedry28. Gdy w uczelniach w 1969 r. 
wprowadzono strukturę instytutową, nadal prowa-
dził Zakład Ekonomii Politycznej Socjalizmu w ramach 
utworzonego Instytutu Ekonomii Politycznej. W latach 
1981-1984 był dyrektorem tegoż Instytutu. Aktywnie 
działał w KU PZPR. Był promotorem 14 doktorów (m.in. 
M. Syrek, J. Meisner, J. Wygrabek) i częstym recenzen-
tem rozpraw promocyjnych (m.in. Z. Czecha, R. Mierz-
wińskiego, R. Murzyna, I. Kałużnego). Wychował ponad 
400 magistrów.

W działalności badawczej podejmował problemy 
wzrostu gospodarczego i funkcjonowania gospodarki so-
cjalistycznej. Opublikował ponad 100 artykułów z tego 
zakresu w periodykach krajowych („Życie Gospodar-
cze”, „Ekonomista”, „Polityka Społeczna” i inne) oraz 
uczelnianych (Zeszyty Naukowe WSE w Katowicach, 
Prace Naukowe WSE/AE we Wrocławiu). Propagował 
reformowanie i uzdrawianie gospodarki „realnego so-
cjalizmu” w prasie codziennej (w okresie katowickim 
„Rada Robotnicza”, potem „Gazeta Robotnicza”, „Sło-
wo Polskie”, „Tygodnik Demokratyczny”). Współpraco-
wał z ośrodkami zagranicznymi (głównie z Uniwersyte-
tem Technicznym w Dreźnie, także z Instytutem Eko-
nomiczno-Finansowym w bułgarskim Świsztowie), bio-
rąc udział w konferencjach i publikując wygłaszane tam 
referaty. 

30 września 1986 r. odszedł z wrocławskiej Akade-
mii na emeryturę, opuścił Wrocław i zamieszkał w Haj-
nówce. Podjął pracę w niepełnym wymiarze w Zakładzie 
Nauk Społeczno-Politycznych Politechniki Białostoc-
kiej. Po kilkumiesięcznej chorobie zmarł 31 październi-
ka 1989 r.29. 

 
Wydawało się, że historyk Wacław Długoborski od 

najwcześniejszych lat powiązany był z Wrocławiem. 
Tak rzeczywiście było, niemniej ze stażem dydaktycz-
nym było akurat odwrotnie: nauczał w Katowicach na 
wielu uczelniach, w tym Wyższej Szkole Ekonomicznej. 
Ale po kolei. Urodzony w Warszawie w 1926 r., w cza-
sie okupacji był więźniem „Pawiaka”, skąd odesłany 
został do KL Auschwitz. Doczekał wyzwolenia. Rozpo-
czął studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w 1945 r., ale dokończył je na Wrocławskim, na którym 
w 1949 r. został asystentem, jeszcze przed uzyskaniem 
magisterium. W latach 1953-1959 pracował jako ad-
iunkt w PAN Oddział we Wrocławiu. W 1956 obronił 
pracę doktorską pt. Początki klasy robotniczej na Gór-
nym Śląsku. Za wkład w monumentalną Historię Ślą-
ska 1763-1806 (t. II, cz. 1, IH PAN-Ossolineum, Wro-
cław 1960) oraz rozdział poświęcony dziejom Wrocła-
wia w latach 1740-1806 zbiorowej edycji Dziejów Wro-
cławia do 1806 roku (PWN, Warszawa 1958; współau-
torzy: K. Maleczyński, J.A. Gierowski) otrzymał tytuł 
i stanowisko docenta. Był nadto autorem wielu innych 
publikacji dotyczących głównie historii Śląska. Wtedy 
również nawiązał kontakt z WSE w Katowicach i przez 
10 lat, od 1958 do 1968, kierował Katedrą Historii Go-
spodarczej. Był promotorem pracy doktorskiej m.in. 
B. Sziotki. Z tego okresu pochodzi napisany dla ekono-
mistów popularny Zarys historii gospodarczej Polski (do 

28  Księga 60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wro-
cławiu. AE, Wrocław 2007, s. 118. 

29  Informacje w posiadaniu autora przesłane przez syna Bogda-
na Łukaszuka. 

1939 roku) (PTE, Katowice 1964). Równolegle jako sa-
modzielny pracownik nauki kontynuował prace badaw-
cze w Zakładzie Historii PAN. W 1968 r., po zdarzeniu 
przynoszącym środowiskową infamię, powrócił do Wro-
cławia, obejmując w Wyższej Szkole Ekonomicznej kie-
rowanie Zakładem Ekonomii Politycznej Kapitalizmu, 
nazywanym częściej Zakładem Historii Ekonomii Poli-
tycznej Kapitalizmu. 

W 1971 r. podjął pracę na Wydziale Nauk Społecz-
nych niedawno utworzonego Uniwersytetu Śląskie-
go. Współpracował ze Śląskim Instytutem Naukowym. 
W 1975 wstąpił do PZPR, zarazem przestając pełnić oso-
bliwie pojętą służbę państwu30. Po zawirowaniach zwią-
zanych z burzliwym czasem lat pierwszej „Solidarności” 
(był członkiem Rady Programowej Wszechnicy Górno-
śląskiej), skutkującym m.in. zerwaniem dodatkowego 
stosunku pracy z Akademią Pedagogiczną w Krakowie, 
w 1983 r. powtórnie zawitał do wrocławskiej Akademii 
Ekonomicznej, będąc od roku następnego do 1996 peł-
noetatowym jej pracownikiem i kierownikiem Katedry 
Historii Gospodarczej i Społecznej. Wiele publikował, 
także w wydawnictwach niemieckich. Po przejściu na 
emeryturę został kuratorem ds. badań naukowych Pań-
stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz członkiem 
Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, z ramienia któ-
rej kontynuuje aktywną działalność upamiętniającą. 
Pracował i pracuje nadal w prywatnych szkołach wyż-
szych z województwa śląskiego. 

* * *

Przepływ osób pomiędzy obydwoma ośrodkami 
szkolnictwa wyższego i studiów ekonomicznych trwał 
nadal. Nie sposób wszystkich jego przejawów uchwy-
cić i zamknąć w okolicznościowym przypomnieniu. Ale 
z czasów nam bliższych o jednym zdarzeniu trzeba po-
wiedzieć: o zamianie Wrocławia na Katowice zespołu 
marketingowego skupionego pod kierownictwem prof. 
prof. Teodora i Józefy Kramerów. Zarówno wrocław-
ski okres pracy, dokąd przenieśli się z Poznania31, jak 
i doprowadzenie do decyzji o przeprowadzce do Kato-
wic zostały opisane barwnym piórem prof. Teodora Kra-
mera32, co usprawiedliwia poprzestanie w tym miejscu 
na suchej, faktograficznej relacji. T. i J. Kramerowie 
przyszli do Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocła-
wiu (odpowiednio) 1 czerwca/lipca 1962 r. w tej uczelni 
przebyli drogę awansu naukowego od docenta/adiunk-
ta do profesora zwyczajnego. Profesor Teodor Kramer 
był dyrektorem Instytutu Obrotu Towarowego i Usług, 
w jego strukturze kierował Zakładem Ekonomiki Ob-
rotu i Usług, a prof. Józefa Kramer prowadziła Zakład 
Analizy Rynku. 1 października 1979 rozpoczęli pra-
cę katowickiej Akademii Ekonomicznej, kontynuowa-
ną do dziś. Wraz z Nimi przybyli dr Leszek Żabiński 
oraz ówczesna mgr Teresa Żabińska, aktualnie profe-
sorowie zasłużeni dla katowickiej Uczelni. Profesor Le-
szek Żabiński, specjalizujący się w dziedzinie zarządza-
nia marketingowego i polityki rynkowej, nadto pełnił 
ważne funkcje z wyboru: był prorektorem (1984-1987) 
oraz dziekanem Wydziału Zarządzania (2002-2008). 
Osobą poruszającą się pomiędzy obydwoma uczeniami 

30  http://lustronauki.wordpress.com/2009/03/17/waclaw-dlu-
goborski/ autor: T. Szymborski. 

31  Por. A. Czech: Z okazji jubileuszu 80-lecia – w hołdzie Akademii Eko-
nomicznej w Poznaniu. „AE Forum” 2006, nr XIX, wrzesień, s. 36-37. 

32  T. Kramer: Koleje losu. AE, Katowice 2004, s. 121-143. 
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był również prof. dr Janusz Olearnik. Natomiast asy-
stentem w Instytucie Transportu Akademii Ekonomicz-
nej w Katowicach w latach 1986-1988 był mgr Jarosław 
Witkowski, aktualnie profesor i prorektor Uniwersyte-
tu Ekonomicznego nad Odrą. 

Wracając do prof. Teodora Kramera, we Wrocławiu 
był kierownikiem Katedry Ekonomiki Obrotu Towaro-
wego i Usług (1962-1969), następnie w latach 1973-1979 
kierował Instytutem Handlu i Usług. W kadencjach lat 
1967-1972 był prorektorem. Nade wszystko jednak wy-
promował licznych wychowanków, którzy zarówno we 
Wrocławiu, jak i w Katowicach, a także w innych miej-
scach tworzą szkołę marketingu i ekonomiki obrotu. Za 
dokonania naukowe, jak również wkład organizacyjny 
w wrocławską Akademię 26 czerwca 2001 otrzymał sto-
pień doktora honorowego. 

Do najpiękniejszych kart współpracy, wymiany do-
świadczeń i wzajemnego szacunku pomiędzy obu Uczel-
niami należy praktyka przyznawania godności dok-
tora honoris causa pracownikom szczególnie zasłużo-
nym na polu nauki. Nie dzieje się to często. Dlatego tym 
chętniej trzeba przypomnieć, że profesorem, któremu 
14 kwietnia 2005 r. w uznaniu osiągnięć i wielkiego wkła-
du w rozwój kadry naukowej oraz kształtowanie pozy-
tywistycznej sylwetki zaangażowanego społecznie Czło-
wieka, wrocławska Akademia Ekonomiczna nadała sto-
pień doktora honorowego, był Andrzej Stanisław Bar-
czak. Sam wyróżniony, jakby konkretyzując formułę 
wyróżniającą podkreślał, że za największą swoją zasłu-
gę poczytuje sobie kontynuację rozwoju współpracy i in-
tegracji środowisk związanych z Katedrami Ekonome-

trii i Statystyki uczelni ekonomicznych Polski Południo-
wej, dzieła, które zapoczątkowali wielcy mistrzowie. 

Na polu nauk o zarządzaniu są dwa znaczące wy-
darzenia. Za ogrom osiągnięć i zasług dla nauk o zarzą-
dzaniu 1 października 2004 r. stopień doktora honoris 
causa Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckie-
go otrzymał prof. Ber Haus, twórca, jak Go w własnym 
środowisku określają, empirycznej szkoły zarządzania33. 
Dodać by do oficjalnej formuły należało nieskończoną 

wręcz otwartość i życzliwość w promowaniu adeptów 
zarządzania wychowanych w bliskim kręgu, jak i z wie-
lu środowisk kraju, w tym także z Katowic. Z kolei  
26 listopada 2009 r. stopień doktora honorowego Uczel-
ni wrocławskiej nadany został prof. Jerzemu Rokicie, 
jednemu z najwybitniejszych przedstawicieli nauk o za-
rządzaniu w kraju, którego ustalenia badawcze i ich pu-

blikacyjny wymiar wpłynęły na kształt nauki polskiej. 
Pośród zasług i szczególnie podkreślanych przejawów 
uznania znalazły się wspólne przedsięwzięcia podejmo-
wane przez wyróżnionego z naukowcami z Wrocławia.

Autor dziękuje mgr inż. Annie Popłońskiej z UE we Wrocławiu oraz 
mgr Małgorzacie Szwarc z zespołem z AE w Katowicach za pomoc 
w ustalaniu danych biograficznych.

33  Księga 60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wro-
cławiu. Op. cit., s. 354-357. Do 2007 r. prof. B. Haus był promotorem 
68 doktorów.
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Patrycja Keller

XIII TARGI kSIĄŻkI  
W kRAkoWIE 

5-8 listopada odbyły się trzynaste Targi Książ-
ki w Krakowie, w których uczestniczyło również 
Wydawnictwo naszej Akademii, wzbudzając znacz-
ne zainteresowanie wśród odwiedzających. Pierw-
sze dni Targów to tzw. dni branżowe, podczas któ-
rych odbywały się spotkania stowarzyszeń wydaw-
niczych, księgarskich oraz drukarskich, a także 
mniej formalne rozmowy biznesowe, dyskusje i de-
baty. To głównie w tych dniach nasze Wydawnic-
two odnawia dawne oraz nawiązuje nowe kontakty 
handlowe.

Na spotkaniu Polskiej Izby Książki gościł m.in. 
Philippe Colombet z Google, odpowiedzialny za 
współpracę z europejskimi wydawcami, który miał 
rozwiać lęki autorów i wydawców wobec Google Bo-
oks, czyli tworzonej przez tego giganta wielkiej bi-
blioteki internetowej. Chociaż z pasją opowiadał 
o samej idei projektu i działaniu dla dobra ludzko-
ści poprzez upowszechnianie książek czy też o wiel-
kich korzyściach marketingowych dla wydawnictw, 
które podpiszą z Google ugodę, to jednak nie potra-
fił odpowiedzieć na bardziej konkretne pytania, np. 
dotyczące kwestii finansowych.

Zawsze w pierwszy dzień Targów zostają też 
rozstrzygnięte liczne konkursy i rozdane nagrody, 
z których najważniejsza to Nagroda im. Jana Dłu-
gosza dla autorów szeroko rozumianych książek hu-
manistycznych. Tegoroczną laureatką została Te-

resa Chylińska, autorka monografii Karol Szyma-
nowski i jego epoka. 

Targi w Krakowie różnią się od innych targów 
książki, np. warszawskich tym, że można tu zna-
leźć blisko 500 wystawców, zarówno przedstawi-
cieli dużych wydawnictw (np. Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Znak, Rebis, PIW czy Wydawnictwo 
Literackie), jak i tych mniejszych, reprezentują-
cych wszystkie możliwe gatunki: beletrystykę, al-
bumy, przewodniki, książki naukowe i edukacyjne, 
literaturę dziecięcą czy religijną. Ta ostatnia była 
jak zwykle niezwykle silnie reprezentowana (na 
Targach znajdowało się ponad 60 oficyn wydawni-
czych), a honorowy patronat nad targową ofertą Sa-
lonu Wydawców Katolickich objął w tym roku kar-
dynał Stanisław Dziwisz, który pojawił się w pierw-
szy dzień Targów.

Od kilku lat pojawiają się również wystawcy po-
pularyzujący audiobooki, e-booki czy też gry eduka-
cyjne, logiczne, symulacyjne, planszowe, a nawet 
komputerowe/wideo. Mimo to Targi najlepiej poka-
zały, że popularność zwykłej, tradycyjnej książki, któ-
rą można wziąć do ręki czy postawić na półce, wbrew 
wielu opiniom, nie maleje, czego znaczącym przy-
kładem jest wielkie zainteresowanie, jakim cieszy-
ło się papierowe wydanie fragmentów blogu, który 
zwyciężył w konkursie na najciekawszy blog serwi-
su Blox.pl, Instytutu Badań Literackich PAN oraz 
Polskich Badań Internetu – autorstwa anonimowej 
MattkiPolki, pt. Matki Polki lęki jęki i potwory.
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Targi były doskonałą okazją do zapoznania się 
z nowościami wydawniczymi, zakupienia książek 
po promocyjnych cenach, a przede wszystkim spo-
tkania się z ulubionymi autorami. W tym roku go-
ścili m.in. były poseł i historyk Leszek Moczulski, 
krytyk filmowy Tomasz Raczek, a także Katarzy-
na Grochola, Ewa Wachowicz, Jarosław Kret, Woj-
ciech Cejrowski, Martyna Wojciechowska czy Ma-
rek Kamiński, natomiast z zagranicznych twórców: 
Arturo Mari, fotograf papieża Jana Pawła II, Le-
ila Rasheed, autorka książek dla nastolatek, Anne  
Goscinny, córka twórcy przygód o Mikołajku, czy 
Adrian Tchaikovsky, syn polskich emigrantów, któ-
rego powieść Imperium Czerni i Złota została przez 
Amazon.com uznana za jedną z 10 najlepszych po-
wieści fantasy i science-fiction 2008 roku.

Również sztuka była w tym roku szeroko repre-
zentowana. Można było obejrzeć zdjęcia z wyprawy 
Bezdroża Trophy, czyli rajdu przez Europę Środko-
wą i Bałkany, fotografie Moniki Witkowskiej i Pio-
tra Krysiaka pt. „Dzieci świata” czy też wystawę 
prac krakowskich projektantów poświęconą kul-
turze oraz zmianom społecznym, jakie zachodzą 
w mieście, czyli „Ścienny tygodnik uliczny K27” 
Małopolskiego Instytutu Kultury.

Tegoroczne Targi okazały się zdecydowanym 
sukcesem, również dla naszego Wydawnictwa, 
któremu przyniosły wiele korzyści. Poza promocją 
książek pokazały, że cieszy się ono renomą zarów-
no w świecie akademickim, jak i księgarskim czy 
bibliotecznym. Targi Książki w Krakowie są więc 
doskonałym miejscem do rozpowszechniania wyda-
wanych przez nas książek, a jednocześnie promocji 
samej Uczelni.

III Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA
7-9 października Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej wzięło udział w promocji uczelni, jaką były 

III Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2009, które odbyły się w Gmachu Głównym 
Politechniki Warszawskiej. W tym roku obok książek naukowych i akademickich po raz pierwszy moż-
na było znaleźć również książki literackie, co dodatkowo umocniło prestiż targów oraz zwiększyło licz-
bę zwiedzających. Warszawskie targi, będąc wyjątkowym wydarzeniem kulturalnym, cieszą się dużym 
zainteresowaniem przede wszystkim naukowców i studentów, gdyż stanowią doskonałą okazję do zaku-
pu książek o określonej tematyce i w atrakcyjnych cenach. Wydawnictwo Uczelniane po raz kolejny re-
prezentowało na nich Akademię Ekonomiczną i przedstawiało publikacje jej pracowników naukowych, 
które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem szerokiego grona odbiorców, co znalazło potwierdzenie 
także i w tym roku.

Karolina Koluch
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