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Droga Wspólnoto Akademicka!
Szanowni Przyjaciele Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach!

Słowa te czytacie Państwo w chwili szczególnej  
– historycznej – dla naszej Uczelni. Od 1 października 
2010 roku nosi ona bowiem miano Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach. Nazwa ta to nie tylko od-
zwierciedlenie najwyższego statusu, jaki w majestacie 
polskiego prawa posiadać może uczelnia akademicka 
kształcąca w wybranej dyscyplinie nauki, lecz ponad 
wszystko symbol zarówno godności, jak i obowiązku.

„Ogół nauczycieli i uczniów” – to pierwszy łaciński 
źródłosłów uniwersytetu. Ale obok niego zawsze war-
to stawiać drugie odniesienie. Uniwersytet to miej-
sce, gdzie dzieli się wiedzą uniwersalną: wszechstron-
ną, powszechną, nieznającą granic poza jedną – gra-
nicą ludzkiego poznania. Stąd wywodzimy sens i ce-
lowość naszego działania. Rozwijać wiedzę, nauczać 
i uczyć się. Budować własny dorobek dzięki otwartości 
na świat, aspiracjom, rzetelności i wierze w to, że dzie-
ło to nie przemija, gdyż pozostaje w umysłach i sercach 
kolejnych pokoleń. To kierowało rzeszami nauczycie-
li i uczniów przez liczne wieki, na różnych kontynen-
tach; i właśnie to jest aktualne także i dziś. Jakże pięk-
nie odzwierciedla te ideały cytat z listu św. Pawła do 
Kolosan, tak ulubiony przez założyciela naszej Uczelni  
dr. Józefa Lisaka: quae sursum sunt quaerite (szukaj-
cie tego, co w górze).

Także i dla mnie osobiście moment ten jest szcze-
gólny. Status uniwersytetu osiągnęliśmy bowiem do-
kładnie w połowie czasu trwania mojej kadencji rek-
torskiej. Nigdy nie ukrywałem, że było to najważniej-
szym celem sprawowania przeze mnie urzędu rektor-
skiego, dziejową szansą, której nie mogliśmy zaprze-
paścić i nie zaprzepaściliśmy. Pragnę w tym miejscu 
podziękować wszystkim, którzy podjęli wielki wysiłek 
uczestniczenia w zmianach organizacyjnych w Uczel-
ni. Równie serdecznie dziękuję tym osobom – przed-
stawicielom świata nauki, biznesu i polityki – które 
wsparły nasze starania. Mam nadzieję, że teraz wszy-

scy wspólnie włączymy się w tworzenie nowej jakości 
w trzecim górnośląskim uniwersytecie – Uniwersyte-
cie Ekonomicznym w Katowicach.

Drogowskazem w tych działaniach niech będzie 
dla nas wszystkich przyjęta w czerwcu br. przez Se-
nat Strategia Uczelni. Jej obszerne fragmenty znajdą 
Państwo na kolejnych stronach naszego uczelnianego 
Biuletynu. Pamiętajmy też o przesłaniu, jakie niesie ze 
sobą nasz Kodeks Etyczny. Chciałbym, abyśmy wszy-
scy: nauczyciele, pracownicy administracji, studenci 
i absolwenci naszej Alma Mater, dzieląc wspólnie ide-
ały nakreślone w tych kluczowych dokumentach, przy-
czyniali się do tego, aby Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach był faktycznym środowiskiem innowa-
cyjności i kreatywności, promieniującym nie tylko na 
region i Polskę, ale też na kraje, z których wywodzą 
się nasi liczni partnerzy zagraniczni. Chciejmy wszy-
scy, by wyróżniały nas nasze kompetencje i wiedza, by 
reputacja Uczelni budowana była na prestiżowych stu-
diach, a wszystkie nasze działania cechowały się inno-
wacyjnością i użytecznością dla otoczenia.

Czytając zapisy Strategii Uczelni na lata 2010- 
2017 miejmy w pamięci punkt startu. W uniwersy-
teckość „wchodzimy” jako Uczelnia czterowydziałowa. 
Każdy z nich posiada uprawnienia do nadawania stop-
nia doktora, a trzy z nich cieszą się pełnią uprawnień 
akademickich. Najmłodszy z wydziałów – Wydział  
Informatyki i Komunikacji, bazując na wcześniejszym 
dorobku katedr Wydziału Zarządzania, prężnie się 
rozwija, intensywnie wykorzystując wsparcie finanso-
we Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że wkrótce i ten 
wydział będzie mógł przeprowadzać procesy habili-
tacyjne. Przed nami stoi zaś kolejne wyzwanie zwią-
zane z utworzeniem piątego wydziału, którego profil 
musimy dookreślić w najbliższych miesiącach. Zmia-

DZIEJOWA  
SZANSA

Przesłanie Rektora  
Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach  
prof. Jana Pyki
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nom w strukturze akademickiej towarzyszy reorgani-
zacja administracji Uczelni. Stopniowo zmieniają się 
zakresy zadań poszczególnych jednostek. Stawiamy na 
wzmocnienie zarządzania finansowego w Uniwersy-
tecie, a także na strategiczne podejście do działalno-
ści promocyjnej w skali krajowej i międzynarodowej. 
Z roku na rok zwiększa się także nasz potencjał w za-
kresie obsługi dużych projektów współfinansowanych 
ze środków zewnętrznych, przede wszystkim z budże-
tu Unii Europejskiej – zarówno naukowych i edukacyj-
nych, jak i inwestycyjnych.

Rosną nasze zasoby kadrowe. Zmienia się struktu-
ra zatrudnienia. Mamy do czynienia z przyśpieszeniem 
awansów naukowych. Duża część adiunktów jest za-
awansowana w swoich pracach nad habilitacją, a spo-
ra grupa młodych osób osiągnęła w ostatnich latach sa-
modzielność naukową. W chwili obecnej w Uczelni za-
trudnionych jest 473 nauczycieli akademickich, w tym 
100 samodzielnych pracowników nauki. Rośnie także 
atrakcyjność Uczelni jako miejsca pracy dla naukow-
ców z zagranicy, posiadających czy to stałe kontrakty, 
czy też funkcjonujących jako visiting professors.

W ostatnich latach mieliśmy także do czynienia ze 
znaczącymi zmianami w ofercie edukacyjnej Uczelni. 
Obok „starych”, sprawdzonych kierunków kształcenia 
pojawiła się szeroka paleta nowych. Wiele z nich utwo-
rzono korzystając z współfinansowania Unii Europej-
skiej. Podobne zmiany zaszły w ofercie studiów pody-
plomowych. W sumie oferujemy już 11 kierunków stu-
diów I i II stopnia oraz liczne kierunki studiów pody-
plomowych. Uruchamiając nowe kierunki musimy jed-
nak zawsze mieć na uwadze, iż zmiany te pociągają 
za sobą znaczące konsekwencje finansowe dla Uczelni, 
szczególnie w aspekcie kreowania dużej ilości przed-
miotów specjalnościowych dla małych grup studenc-
kich. Z pewnością musimy w tym zakresie poszuki-
wać złotego środka, mając na uwadze zarówno jakość 
kształcenia, jak i uwarunkowania finansowe i prostotę 
przekazu marketingowego o ofercie Uniwersytetu. Naj-
ważniejszym wyzwaniem pozostaje jednak dla nas dal-
sza internacjonalizacja procesu kształcenia. Oznacza 
ona zarówno rozbudowę istniejącej oferty w językach 
obcych oraz efektywne wykorzystanie programów mo-
bilności studenckiej, w których jesteśmy doświadczeni 
od lat, jak i tworzenie oraz realizację nowych projek-
tów w partnerstwie z uczelniami zza wschodniej i połu-
dniowo-wschodniej granicy Polski. Bez wątpienia cze-
ka nas także restrukturyzacja kształcenia doktoranc-
kiego, które nabrało nowego wymiaru w bolońskim 
systemie edukacyjnym.

Wysokiej jakości kształcenie nie byłoby możliwe 
bez prowadzenia działalności badawczej i badawczo- 
-rozwojowej. Do tej pory wydziały naszej Uczelni posia-
dały wysokie kategorie klasyfikacji jednostek nauko-
wych. Mam nadzieję, że nowa kategoryzacja potwier-
dzi ich dorobek i doskonałość. Faktem jest jednak, iż 
wykorzystując inne wskaźniki możemy wskazać, jak 
bardzo zmienia się profil naszych prac naukowych. 
W ostatnich latach znacząco zmieniła się struktura fi-
nansowania badań naukowych. Z Uczelni bazującej na 
finansowaniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego 
staliśmy się nowoczesnym Uniwersytetem, w którym 
część zespołów naukowych doskonale radzi sobie z po-
zyskiwaniem innych środków na badania. Prowadzimy 

dwa projekty w ramach 7. Programu Ramowego UE, 
a także liczne projekty finansowane z Programów Ope-
racyjnych oraz innych programów narodowych i mię-
dzynarodowych. Zmiany te pociągnęły za sobą także 
zmiany w upowszechnianiu wyników naszych badań. 
Same badania nabrały charakteru w o wiele większym 
stopniu empirycznego i wdrożeniowego. Niejednokrot-
nie pokazaliśmy, iż potrafimy współkreować duże kon-
sorcja naukowe i współpracować w ich strukturach – za-
równo w przestrzeni międzynarodowej, jak i regional-
nej – dostarczając wiedzy i inspiracji licznym środo-
wiskom biznesowym oraz administracji publicznej róż-
nych poziomów. Na szczególną uwagę zasługuje w tym 
zakresie współpraca regionalna z Politechniką Ślą-
ską, Akademią Sztuk Pięknych, Głównym Instytutem 
Górnictwa oraz Samorządem Województwa Śląskiego,  
w ramach której konsekwentnie realizujemy kolejne pro-
jekty rozwojowe związane z szeroko rozumianym wdra-
żaniem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Śląskiego. Moją indywidualną aspiracją jest to, by co-
raz szersze grupy pracowników Akademii włączały się 
w tego rodzaju działania. Stąd też od początku kaden-
cji konsekwentnie spotykam się zespołami katedralny-
mi, by rozmawiać o ich perspektywach rozwoju.

Realizacja wszystkich wyzwań, które wymieniłem, 
nie będzie możliwa bez zaplecza administracyjno-in-
frastrukturalnego Uniwersytetu. Zagadnienia te nie 
pozostaną zaniedbane. Czeka nas gruntowna rewizja 
Statutu Uczelni, a w konsekwencji i innych uregulo-
wań wewnętrznych. W sferze inwestycyjnej absorbo-
wać nas będą przede wszystkim budowa Centrum No-
woczesnych Technologii Informacyjnych oraz Centrum 
Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. Cze-
ka nas także remont budynku Rektoratu, który – jak 
mam nadzieję – pozwoli mu nadać więcej funkcji re-
prezentacyjnych i publicznych; nie tylko dla Uczelni, 
ale i dla miasta i regionu. Cieszę się, że wszystkie te 
przedsięwzięcia możemy realizować przy znacznym 
współudziale finansowania zewnętrznego.

Wreszcie, chciałbym jednoznacznie podkreślić, że 
niczego nie osiągnęlibyśmy bez naszych najlepszych 
„ambasadorów” – absolwentów i przyjaciół Uczelni. 
Nowa Strategia Uniwersytetu jest kierowana także do 
Państwa. Chcielibyśmy na zawsze pozostać otwarci na 
pomysły płynące ze środowiska absolwentów. To Pań-
stwo stanowicie dla nas najlepszy punkt odniesienia 
w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu i ad-
ministracji publicznej. Wszystkich zapraszam jak naj-
częściej w progi Uniwersytetu Ekonomicznego w Ka-
towicach oraz zapewniam o swojej gotowości do współ-
kreowania przedsięwzięć rozwojowych.

Szanowni Państwo, inaugurujemy kolejny rok aka-
demicki w naszej Alma Mater, a pierwszy rok akade-
micki w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 
Rozpoczynamy realizację nowej Strategii Uczelni.  
Pamiętajmy o tym, iż jest to zaszczyt i zobowiązanie 
dla całej naszej społeczności, ale też uczestnictwo w prze-
łomowym momencie historii naszej Uczelni. Niech ten 
rok będzie dla wszystkich Państwa czasem sukcesów 
zawodowych i prywatnych. Tego z całego serca wszyst-
kim życzę.

Rektor
Jan Pyka
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STRATEGIA
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH

NA LATA 2010-2017
(fragmenty)

I. MISJA UCZELNI

II. WIZJA UCZELNI

A. WARTOŚCI STRATEGICZNE W ZARZĄDZANIU ROZWOJEM UCZELNI

Misją Uczelni jest tworzenie i upowszechnianie wiedzy oraz kształcenie dla gospodarki i admi-
nistracji, bazujące na najnowszych badaniach naukowych i stosowanych pracach badawczo-roz-
wojowych prowadzonych dzięki oparciu się na kapitale społecznym. W Uczelni:

− realizujemy programy kształcenia oparte na bogatych doświadczeniach badawcze i eksperc-
kich kadry nauczającej,

− kreujemy liderów innowacji – ludzi przedsiębiorczych, odpowiedzialnych za dobro wspólne, 
myślących krytycznie, przygotowanych do profesjonalnego funkcjonowania zawodowego,

− rozwijamy kontakty i sieci współpracy wykorzystujące i pomnażające światowy dorobek  
nauki,

− angażujemy się w sprawy ważne dla gospodarki i społeczeństwa, poczynając od macierzy-
stego regionu.

UCZELNIA ŚRODOWISKIEM
KREATYWNOŚCI I INNOWACJI
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B. STRATEGICZNE OBSZARY ROZWOJOWE

III. FUNKCJE I CELE GENERALNE STRATEGII UCZELNI

A. FUNKCJE STRATEGII

Strategia Uczelni na lata 2010-2017 spełnia trzy fundamentalne funkcje:
Funkcja 1. Zdefiniowanie przyszłej pozycji Uczelni i koncentracja zbiorowego wysiłku na rzecz 

poprawy jej konkurencyjności.
Funkcja 2. Kierunkowy przekaz o dziedzinach działalności strategicznej do wewnętrznego i ze-

wnętrznego środowiska.
Funkcja 3. Ukierunkowanie i uporządkowanie działań władz Uczelni dla osiągnięcia skuteczno-

ści zarządzania.

B. CEL GENERALNY UCZELNI DO 2013 ROKU

C. CEL GENERALNY UCZELNI NA LATA 2014-2017

Uniwersytet Ekonomiczny o wysokim prestiżu
w społeczeństwie, środowiskach biznesowych

i kręgach decyzyjnych sektora publicznego

− Oferta studiów I i II stopnia atrakcyjna dla studentów i odpowiadająca oczekiwaniom 
biznesu i administracji

− Oferta studiów doktoranckich dla wyróżniających się absolwentów

− Zdywersyfikowane, wyróżniające kompetencje kadry akademickiej

− Szkoły naukowo-badawcze

− Wizytówkowe kampusy Uczelni

− Przedsiębiorczość i innowacyjność studentów i absolwentów Uczelni

Uniwersytet Ekonomiczny o poszerzonym profilu kształcenia
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IV. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE; MODUŁY SYSTEMU  
I DZIAŁALNOŚCI STRATEGICZNE UCZELNI DO 2017 ROKU

A. MODUŁY SYSTEMU ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO UCZELNIĄ

Potencjał intelektualny,  
techniczny i organizacyjny

Procesy edukacyjne,  
badawcze i zarządcze

Produkty i rynki  
docelowe

Kadra naukowo-dydaktyczna  
i administracyjna

Kandydaci na studia i studenci 
wszystkich poziomów i form 
kształcenia

Infrastruktura edukacyjna,  
badawcza

Systemy zarządzania Uczelnią

Tradycje, doświadczenie i kultura 
akademicka

Absolwenci, Stowarzyszenie 
Absolwentów

Partnerzy instytucjonalni

Trójstopniowy system kształcenia

System studiów podyplomowych

System inicjowania, realizacji  
i promocji twórczości akademickiej

System organizacji, przygotowania  
i realizacji prac badawczych

System promocji awansów  
akademickich i stanowiskowych

Doradztwo i konsulting

Uczestnictwo w krajowych i między-
narodowych sieciach współpracy

System organizacji i realizacji  
współpracy międzynarodowej

Systemy decyzyjne; przepływy  
informacyjne i finansowe

System wydawniczy i poligraficzny

System współpracy z absolwentami

System kontroli jakości

System promocji

Konkurencyjność absolwentów  
na rynkach pracy

Projekty badawcze i prace eksperc-
kie dla biznesu i administracji

Publikacje naukowe i podręczniki 
akademickie na rynku  
wydawniczym

Krajowe i międzynarodowe  
projekty edukacyjne i naukowe

Osobistości i renomowane  
zespoły

Nowe uprawnienia i awanse  
akademickie

Akredytacje i certyfikaty

B. DZIAŁALNOŚCI STRATEGICZNE UCZELNI. STRUKTURA STRATEGII
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C. DZIAŁALNOŚCI STRATEGICZNE UCZELNI DO 2017 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ STRATEGICZNA 1: PRZYSZŁOŚCIOWE I PRESTIŻOWE STUDIA  
W UKŁADZIE STOPNI, TRYBÓW I FORM KSZTAŁCENIA

Potencjał intelektualny,  
techniczny i organizacyjny

Procesy edukacyjne,  
badawcze i zarządcze

Produkty i rynki  
docelowe

Kadra naukowo-dydaktyczna  
i administracyjna
Kandydaci na studia i studenci 
wszystkich poziomów i form 
kształcenia
Tradycje, doświadczenie i kultura 
akademicka

Uczestnictwo w krajowych  
i międzynarodowych sieciach 
współpracy
System organizacji i realizacji 
współpracy międzynarodowej
System współpracy z absolwentami
System kontroli jakości
Trójstopniowy system kształcenia
System studiów podyplomowych 

Konkurencyjność absolwentów  
na rynkach pracy
Publikacje naukowe i podręczniki 
akademickie na rynku  
wydawniczym
Krajowe i międzynarodowe  
projekty edukacyjne i naukowe
Akredytacje i certyfikaty

Istota i treść działalności strategicznej nr 1 
Kierunki i specjalności studiów firmowane przez uznanych naukowców Uczelni i z instytucji partnerskich
Kandydaci i studenci o sprecyzowanych oczekiwaniach co do wiedzy i umiejętności oraz co do własnej  
kariery zawodowej
Środowiska naukowe o ugruntowanej kulturze akademickiej w wyróżnionych kierunkach studiów i badań
Kapitał intelektualny transferowany do Uczelni poprzez krajowe i międzynarodowe sieci współpracy
Krajowa i międzynarodowa wymiana wykładowców i studentów źródłem innowacji edukacyjnych
Kapitał społeczny tkwiący w sieciach współpracy Uczelni z absolwentami służący transmisji wiedzy  
praktycznej do programów kształcenia
Absolwenci z powodzeniem konkurujący na krajowym i europejskim rynku pracy
Publikacje naukowe i podręczniki akademickie w sieciach dystrybucyjnych i bibliotekach
„Uczące” się kierunki i specjalności kształcenia oparte na krajowych i międzynarodowych projektach edukacyjnych
Akredytacje i certyfikaty potwierdzające poziom i renomę kierunków i specjalności kształcenia

DZIAŁALNOŚĆ STRATEGICZNA 2: FUNDAMENTALNE PROJEKTY BADAWCZE I EDUKACYJNE

Potencjał intelektualny,  
techniczny i organizacyjny

Procesy edukacyjne,  
badawcze i zarządcze

Produkty i rynki  
docelowe

Kadra naukowo-dydaktyczna  
i administracyjna
Systemy zarządzania Uczelnią
Infrastruktura badawcza
Partnerzy instytucjonalni

System inicjowania, realizacji  
i promocji twórczości akademickiej
System organizacji, przygotowania 
i realizacji prac badawczych
Uczestnictwo w krajowych i mię-
dzynarodowych sieciach współpracy
Systemy decyzyjne; przepływy 
informacyjne i finansowe
System organizacji i realizacji 
współpracy międzynarodowej
System promocji awansów  
akademickich i stanowiskowych

Publikacje naukowe i podręczniki 
akademickie na rynku  
wydawniczym
Krajowe i międzynarodowe  
projekty edukacyjne i naukowe
Akredytacje i certyfikaty

Istota i treść działalności strategicznej nr 2
Rozwój szkół naukowych
Inicjowanie nowych projektów badawczych i edukacyjnych w kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi
Profesjonalne prowadzenie projektów badawczych i edukacyjnych przez liderów
Drożne procedury uczelniane stosowane w zarządzaniu projektami badawczymi i edukacyjnymi
Sprawna obsługa administracyjna przygotowanych i realizowanych projektów badawczych i edukacyjnych
Projekty badawcze i edukacyjne integrujące środowiska naukowe Uczelni
Projekty badawcze i edukacyjne podstawą publikacji naukowych i podręczników akademickich
Komercjalizacja publikacji naukowych i podręczników akademickich
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DZIAŁALNOŚĆ STRATEGICZNA 3: STOSOWANE BADANIA EKONOMICZNE I MENEDŻERSKIE  
NA RZECZ BIZNESU I ADMINISTRACJI

Potencjał intelektualny,  
techniczny i organizacyjny

Procesy edukacyjne,  
badawcze i zarządcze

Produkty i rynki  
docelowe

Kadra naukowo-dydaktyczna  
i administracyjna

Systemy zarządzania Uczelnią

Partnerzy instytucjonalni

Infrastruktura badawcza

System studiów podyplomowych

System organizacji, przygotowania 
i realizacji prac badawczych

Doradztwo i konsulting

Uczestnictwo w krajowych i mię-
dzynarodowych sieciach współpracy

Systemy decyzyjne; przepływy 
informacyjne i finansowe

System wydawniczy i poligraficzny

System współpracy z absolwentami

System inicjowania, realizacji  
i promocji twórczości akademickiej

System organizacji i realizacji 
współpracy międzynarodowej

Projekty badawcze i prace  
eksperckie dla biznesu  
i administracji

Osobistości i renomowane zespoły

Akredytacje i certyfikaty

Istota i treść działalności strategicznej nr 3
Rozwój kadry eksperckiej i doradczej Uczelni we współdziałaniu z absolwentami mającymi doświadczenie 
badawczo-rozwojowe
Aktywne sposoby i kanały komunikowania się Uczelni z biznesem i administracją
Pozycjonowanie nowych studiów podyplomowych i projektów aplikacyjnych na rzecz biznesu i administracji
Rozwój zaplecza technicznego i organizacyjnego badań stosowanych
Angażowanie ekspertów i doradców z partnerskich uczelni/instytucji do rozwiązywania problemów  
praktycznych
Biblioteka know-how z realizowanych badań stosowanych uzupełniana o raporty międzynarodowe
Prestiżowe badania aplikacyjne z udziałem pracowników Uczelni

DZIAŁALNOŚĆ STRATEGICZNA 4: TWÓRCZOŚĆ AKADEMICKA, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Potencjał intelektualny,  
techniczny i organizacyjny

Procesy edukacyjne,  
badawcze i zarządcze

Produkty i rynki  
docelowe

Kadra naukowo-dydaktyczna  
i administracyjna

Infrastruktura edukacyjna,  
badawcza

Tradycje, doświadczenie  
i kultura akademicka

Partnerzy instytucjonalni

Studenci

Absolwenci

System studiów podyplomowych

System inicjowania, realizacji  
i promocji twórczości akademickiej

System promocji awansów  
akademickich i stanowiskowych

System wydawniczy i poligraficzny

System promocji

System organizacji i realizacji 
współpracy międzynarodowej

Publikacje naukowe i podręczniki 
akademickie na rynku  
wydawniczym

Osobistości i renomowane zespoły

Nowe uprawnienia i awanse  
akademickie

Akredytacje i certyfikaty 

Istota i treść działalności strategicznej nr 4
Aktywność wydawnicza kadry naukowo-dydaktycznej na rynku krajowym i międzynarodowym
Przywództwo intelektualne wzmacniające tradycje akademickie i tożsamość Uczelni
Wysoki poziom edytorski publikacji akademickich
Zrównoważona struktura wiekowa i w przekroju stopni i tytułów kadry akademickiej
Rozwój kadry akademickiej budującej uprawnienia i uniwersyteckość Uczelni
Absolwenci studiów podyplomowych budujący markę i wizerunek Uczelni
Promocja twórczości akademickiej oraz zaangażowanie osobistości do promocji Uczelni
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DZIAŁALNOŚĆ STRATEGICZNA 5: KARIERY I UPRAWNIENIA AKADEMICKIE

Potencjał intelektualny,  
techniczny i organizacyjny

Procesy edukacyjne,  
badawcze i zarządcze

Produkty i rynki  
docelowe

Kadra naukowo-dydaktyczna  
i administracyjna

Infrastruktura edukacyjna,  
badawcza

Systemy zarządzania Uczelnią

Tradycje, doświadczenie  
i kultura akademicka

System inicjowania, realizacji  
i promocji twórczości  
akademickiej

System promocji awansów  
akademickich i stanowiskowych

Uczestnictwo w krajowych  
i międzynarodowych sieciach 
współpracy

Projekty badawcze i prace  
eksperckie dla biznesu  
i administracji

Publikacje naukowe i podręczniki 
akademickie na rynku  
wydawniczym

Krajowe i międzynarodowe  
projekty edukacyjne i naukowe

Osobistości i renomowane  
zespoły

Nowe uprawnienia i awanse  
akademickie

Akredytacje i certyfikaty

Istota i treść działalności strategicznej nr 5
System zarządzania Uczelnią wspierający kariery akademickie

Infrastruktura edukacyjna i badawcza ułatwiająca rozwijanie współpracy Uczelni z otoczeniem

„Uczący się” system zarządzania Uczelnią na rzecz kreatywności kadry akademickiej

Tradycje i kultura akademicka czynnikiem napędowym karier akademickich ludzi młodych

System promocji awansów akademickich i stanowiskowych zorientowany na kreowanie osobistości  
i uprawnień akademickich

Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy na rzecz nowych akredytacji  
i certyfikatów

Projekty badawcze i prace eksperckie dźwignią rozwoju karier akademickich

DZIAŁALNOŚĆ STRATEGICZNA 6: PARTNERSTWA INTELEKTUALNE; FIRMY I INSTYTUCJE, 
ABSOLWENCI I PRZYJACIELE UCZELNI

Potencjał intelektualny,  
techniczny i organizacyjny

Procesy edukacyjne,  
badawcze i zarządcze

Produkty i rynki  
docelowe

Systemy zarządzania Uczelnią

Tradycje, doświadczenie  
i kultura akademicka

Partnerzy instytucjonalni

Absolwenci

System promocji awansów  
akademickich i stanowiskowych

Systemy decyzyjne; przepływy 
informacyjne i finansowe

System współpracy  
z absolwentami

Doradztwo i konsulting

System organizacji i realizacji 
współpracy międzynarodowej

Projekty badawcze i prace  
eksperckie dla biznesu  
i administracji

Osobistości i renomowane  
zespoły

Istota i treść działalności strategicznej nr 6
Systemy zarządzania podnoszące zdolność Uczelni do zawiązywania partnerstw

Tradycje i kultura akademicka podstawą partnerstw intelektualnych z absolwentami Uczelni

Elastyczne systemy decyzyjne Uczelni w służbie partnerskich relacji z firmami i instytucjami

Wzmacnianie partnerstw poprzez zewnętrzne awanse akademickie absolwentów Uczelni

Wspólne projekty badawcze i prace eksperckie w układach konsorcjalnych z firmami i instytucjami
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V.  CELE SPECYFICZNE I PROJEKTY ROZWOJOWE W PRZEKROJU  
DZIAŁALNOŚCI STRATEGICZNYCH

DZIAŁALNOŚĆ STRATEGICZNA 1: PRZYSZŁOŚCIOWE I PRESTIŻOWE STUDIA W UKŁADZIE 
STOPNI, TRYBÓW I FORM KSZTAŁCENIA

Cele specyficzne do 2013 roku
C1.1. Modele kształcenia w trójstopniowym systemie studiów ekonomicznych

Kierunek 1. Zasilanie obszaru intelektualnego oddziaływania Uczelni w wysokiej klasy absolwentów
Kierunek 2. Rozwój potencjału intelektualnego Uczelni
Kierunek 3. Zdecentralizowane zarządzanie potencjałem edukacyjnym wydziałów Uczelni

C1.2. Atrakcyjne kierunki i specjalności kształcenia, stanowiące rdzeń oferty edukacyjnej Uczelni
Kierunek 1. Integracja (wewnętrznego) potencjału intelektualnego Uczelni dla tworzenia interdyscypli-
narnych kierunków i specjalności kształcenia
Kierunek 2. Rozwijanie współpracy z partnerami krajowymi na rzecz wytworzenia atrakcyjnej, rdzenio-
wej oferty edukacyjnej Uczelni

C1.3. Rozwój studiów międzynarodowych we współpracy z uczelniami zagranicznymi
Kierunek 1. Wykorzystanie ugruntowanych kontaktów międzynarodowych do budowania pozycji 
Uczelni w europejskiej przestrzeni edukacyjnej

Cel specyficzny na lata 2014-2017
C1.4. Nowe wydziały i kierunki studiów

Kierunek 1. Wzmocnienie potencjału intelektualnego Uczelni na rzecz tworzenia nowych kierunków 
i wydziałów

Projekty kluczowe
P1.1. Wspólne studia z prestiżowymi partnerami zagranicznymi w tym studia międzynarodowe w Europie 

Środkowo-Wschodniej
P1.2. Nowy model studiów doktoranckich w Uczelni
P1.3. Profile studiów I i II stopnia
P1.4. Powołanie nowych wydziałów
P1.5. Budynek dydaktyczny dla rozwoju kierunków związanych z gospodarką wiedzy z laboratoriami kom-

puterowymi dostosowanymi do wymagań różnych kierunków i specjalności kształcenia
P1.6. Uczelniany system wspomagania aktywności naukowej studentów (indywidualnie i w kołach naukowych)

Pozostałe projekty rozwojowe
P1.7. Projekt kierunków unikatowych w konsorcjach uczelnianych
P1.8. Kształcenie specjalistyczne w zawodach „reglamentowanych” (licencjonowanych)
P1.9. Studia międzykierunkowe i międzywydziałowe
P1.10. Komercyjne studia dla obcokrajowców
P1.11. Budżetowanie i kontrola kierunków i specjalności kształcenia
P1.12. Projekt unikatowego kierunku dla Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku
P1.13. Polski Erasmus (wymiana studentów i młodych pracowników w kraju)
P1.14. Projekt uzyskiwania akredytacji międzynarodowych

DZIAŁALNOŚĆ STRATEGICZNA 2: FUNDAMENTALNE PROJEKTY BADAWCZE I EDUKACYJNE

Cele specyficzne do 2013 roku
C2.1. Duże projekty badawcze i edukacyjne

Kierunek 1. Animacja i aktywizacja zespołów badawczych realizujących duże projekty
Kierunek 2. Organizowanie dużych wydarzeń (np. kongresy, fora itp.) naukowych i edukacyjnych na 
podstawie zrealizowanych fundamentalnych projektów

C2.2. Zaplecze instytucjonalne dla programowania i realizacji projektów badawczych i edukacyjnych
Kierunek 1. Doskonalenie zarządzania projektami badawczymi i edukacyjnymi w pełnym cyklu (two-
rzenie, realizacja, wdrażanie)

Cel specyficzny na lata 2014-2017
C2.3. Nowe kompetencje wyróżniające Uczelni

Kierunek 1. Wzbogacenie profilu kompetencyjnego Uczelni o nowe dziedziny nauki związane z na-
ukami ekonomicznymi
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Projekty kluczowe
P2.1. Multidyscyplinarne grupy badawcze realizujące projekty międzynarodowe
P2.2. Wydarzenia naukowe (konferencje, seminaria) pozyskujące prestiżowych naukowców do współpracy 

z Uczelnią
P2.3. Centrum obsługi projektów

Pozostałe projekty rozwojowe
P2.4. System wspierania stabilnych grup badawczych, katedralnych i międzykatedralnych, w przyszłościo-

wych dziedzinach
P2.5. Raportowanie wyników projektów badawczych i doświadczeń z ich realizacji
P2.6. Rdzeniowe grupy badawcze wokół silnych liderów i zespołów
P2.7. Profil kompetencji wyróżniających Uczelni

DZIAŁALNOŚĆ STRATEGICZNA 3: STOSOWANE BADANIA EKONOMICZNE I MENEDŻERSKIE  
NA RZECZ BIZNESU I ADMINISTRACJI

Cele specyficzne do 2013 roku
C3.1. Trwałe relacje wydziałów i katedr z firmami i instytucjami

Kierunek 1. Tworzenie, marketing i sprzedaż oferty badawczej i eksperckiej na rzecz docelowych grup 
klientów Uczelni

Cel specyficzny do 2017 roku
C3.2. Wzrost sprzedaży produktów intelektualnych Uczelni w partnerstwie z innymi jednostkami sektora 

B+R
Kierunek 1. Tworzenie mechanizmu ewaluacji i wykorzystania własności intelektualnej Uczelni i jej 
pracowników

Projekty kluczowe
P3.1. Śląskie Centrum Komercjalizacji Wiedzy i Zarządzania Innowacjami
P3.2. System zarządzania relacjami z otoczeniem
P3.3. System promocji potencjału badawczego i ekspercko-doradczego Uczelni

Pozostałe projekty rozwojowe
P3.4. System oceny aktywności nauczycieli akademickich w badaniach, projektach i ekspertyzach
P3.5. Badania celowe w aliansie z grupami kapitałowymi

DZIAŁALNOŚĆ STRATEGICZNA 4: TWÓRCZOŚĆ AKADEMICKA I DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Cele specyficzne do 2013 roku
C4.1. Prestiżowe serie wydawnicze na rynku krajowym i zagranicznym

Kierunek 1. Tworzenie i dystrybucja tematycznych serii wydawniczych
C4.2. Rozwój zasobów i doposażenie techniczne biblioteki uczelnianej

Kierunek 1. Gromadzenie i udostępnianie zbiorów z uwzględnieniem nowej infrastruktury biblio-
tecznej

Cel specyficzny do 2017 roku
C4.3. Wzrost dostępności do zbiorów bibliotecznych i publikacji Uczelni

Kierunek 1. Przekształcenie instytucjonalne w działalności wydawniczej i bibliotecznej Uczelni

Projekty kluczowe
P4.1. Digitalizacja zbiorów bibliotecznych i publikacji uczelnianych
P4.2. Rozwój wydawnictw uczelnianych
P4.3. Periodyk naukowy w języku angielskim wizytówką Uczelni
P4.4. Funkcjonowanie Biblioteki Głównej w sieciach i zwiększenie dostępu do baz bibliotecznych
P4.5. Funkcjonowanie Biblioteki Głównej w ramach Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akade-

mickiej
P4.6. Projekt nowego systemu bibliotecznego Uczelni
P4.7. Seria wydawnicza publikacji zwartych w języku angielskim
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Pozostałe projekty rozwojowe
P4.8. Nowe serie wydawnicze
P4.9. System oceny osiągnięć naukowych według kryterium nowości i innowacyjności
P4.10. Uczelniany system promocji i ochrony własności intelektualnej, zapewniający jej zachowanie w pro-

cesie dystrybucji dzieł naukowych w formie cyfrowej
P4.11. Projekt udostępniania zbiorów bibliotecznych w kampusach Uczelni

DZIAŁALNOŚĆ STRATEGICZNA 5: KARIERY I UPRAWNIENIA AKADEMICKIE

Cele specyficzne do 2013 roku
C5.1. Pełne uprawnienia akademickie dla wszystkich wydziałów

Kierunek 1. Powiększenie samodzielnej kadry akademickiej Uczelni
C5.2. Obecność kadry akademickiej w życiu naukowym kraju oraz w życiu publicznym

Kierunek 1. Kreowanie nauczycieli akademickich na „ambasadorów Uczelni” w życiu publicznym

Cel specyficzny na lata 2014-2017
C5.3. Nowe uprawnienia akademickie w zakresie nauk społeczno-humanistycznych i/lub techniczno-przy-

rodniczych
Kierunek 1. Rozwój kadrowy Uczelni dzięki własnemu potencjałowi intelektualnemu i specjalistom 
pozyskiwanym z innych ośrodków

Projekty kluczowe
P5.1. Promocje doktorskie pracowników Uczelni w prestiżowych ośrodkach krajowych i zagranicznych
P5.2. Nowe uprawnienia akademickie na istniejących wydziałach
P5.3. Promocja osobistości naukowych Uczelni
P5.4. Wzorzec kompetencyjny kandydata na pracownika Uczelni

Pozostałe projekty rozwojowe
P5.5. Nowe oblicze tradycji akademickiej i tożsamości Uczelni
P5.6. Pozyskiwanie kadry naukowej spoza rodzimego środowiska akademickiego
P5.7. Staże, studia, szkolenia, studia doktoranckie

DZIAŁALNOŚĆ STRATEGICZNA 6: PARTNERSTWA INTELEKTUALNE; FIRMY I INSTYTUCJE, 
ABSOLWENCI I PRZYJACIELE UCZELNI

Cele specyficzne do 2013 roku
C6.1. Sieci współpracy z firmami, instytucjami, absolwentami i przyjaciółmi Uczelni

Kierunek 1. Rozwijanie różnorodnych form współdziałania i współpracy
C6.2. Nowe wydarzenia akademicko-biznesowe

Kierunek 1. Tworzenie i rozwijanie trwałych kontaktów i partnerstw

Cel specyficzny do 2017 roku
C6.3. Duże wydarzenia absolwenckie

Kierunek 1. Wykorzystanie rozpoznawalnych w skali krajowej i międzynarodowej absolwentów do 
kreowania wizerunku i rozwoju Uczelni

Projekty kluczowe
P6.1. Portal uczelniany z nowoczesnymi rozwiązaniami społecznościowymi (absolwentów, firm, instytucji, 

pracowników i studentów Uczelni)
P6.2. Forum „Uczelnia dla praktyki”

Pozostałe projekty rozwojowe
P6.3. Międzynarodowe spotkania absolwentów Uczelni
P6.4. Zespoły doradcze ds. jakości kształcenia i uruchamiania nowych specjalności kształcenia
P6.5. Biznes dla rozwoju zasobów Uczelni
P6.6. Baza absolwentów o wybitnych karierach zawodowych
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1.

Amerykańskiemu pisarzowi Markowi Twaino-
wi, który żył i tworzył w drugiej połowie XIX wie-
ku, przypisuje się autorstwo powiedzenia: „Są trzy 
rodzaje kłamstw: kłamstwa, bezczelne kłamstwa 
i statystyki”. To stopniowanie, z którego wynika, 
że statystyka jest najwyższym rodzajem kłam-
stwa, jest głęboko niesprawiedliwe.

Należy jednak pamiętać, że Mark Twain był 
też satyrykiem i humorystą, autorem wielu żarto-
bliwych sentencji i nie lubił liczb kojarzących mu 
się z podatkami, których nie lubił płacić.

Przytoczone powiedzenie, powtarzane następ-
nie bez zrozumienia przez wiele osób, odwraca bo-
wiem problem. Statystyka jako metoda poznania 
prawdy o zjawiskach ekonomicznych czy bardziej 
ogólnie – społecznych, jest często przedmiotem 
manipulacji, zwłaszcza przez polityków. Do czego 
może to prowadzić, zobaczyliśmy bardzo wyraźnie 
w czasie trwającego kryzysu finansowego.

Powiedzenie Marka Twaina powróciło jednak 
w bieżącym roku w zmienionej formie powtarzane 
w Europejskim Banku Centralnym oraz w Komi-
sji Europejskiej: „Kłamstwa, wierutne kłamstwa 
i greckie statystyki”. I akurat w tym przypadku to 
stopniowanie jest usprawiedliwione.

2.

W tytule wykładu użyłem terminu „kryzys fi-
nansowy”, ale tak naprawdę mamy do czynienia 
z kryzysem ekonomicznym, ponieważ ze sfery fi-
nansowej przeniósł się on do sfery realnej. Dla mnie 
ten kryzys jest nie tylko kryzysem ekonomicznym, 
lecz także kryzysem wynikającym z manipulacji 

danymi statystycznymi i błędnym, często świado-
mie, wykorzystaniem metod statystycznych. Ina-
czej mówiąc – jest to kryzys wynikający z narusze-
nia zasad statystyki jako nauki służącej do odkry-
wania prawdy o procesach gospodarczych.

Dlaczego statystyka nie jest najwyższym stop-
niem kłamstwa, lecz wprost przeciwnie, metodą 
dochodzenia do prawdy?

Otóż statystyka jest samodzielną dyscypliną 
naukową o dużym znaczeniu oraz powszechnie 
uznanym zbiorem narzędzi analitycznych. Pozwa-
la ona zdobywać wiedzę na podstawie doświadcze-
nia, zgodnie z zasadą wnioskowania indukcyjnego 
przy czym dodatkowo pozwala określić poziom nie-
pewności związanej z wyciągniętymi wnioskami.

Eugeniusz Gatnar

Kryzys finansowy 
– statystyka i prawda 

Zarys wykładu
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Jej początki sięgają czasu, w którym ludzie na-
uczyli się liczyć i zapisywać liczby. Już w Starym  
Testamencie, w Księdze Liczb, wspomniano o prze-
prowadzonych ok. 1500 lat p.n.e. spisach ludności. 
W starożytnym Rzymie co 5 lat przeprowadzano 
spisy ludności oraz ich majątku dla potrzeb podat-
kowych oraz wojskowych.

Termin „statystyka” pochodzi od łacińskiego 
słowa „status”, oznaczającego państwo, a jego au-
torem jest Gottfried Achenbach, który w połowie 
XVIII wieku nazwał w ten sposób „gromadzenie, 
przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez 
państwo”. W konsekwencji umożliwiała rządzenie 
i kierowanie państwem.

Statystyka dostarcza także narzędzi, w posta-
ci modeli, do budowy prognoz, a więc określenia 
przyszłych stanów zjawisk ekonomicznych.

3.

Stosunek do prawdy, do dotrzymywania słowa 
i zawartych umów decyduje także o bogactwie spo-
łeczeństw. Nowoczesna gospodarka narodziła się 
w XIII wieku we Włoszech, gdzie nie było państwa 
ani wyraźnie określonej władzy politycznej. Tam 
powstały banki, weksel czy list kredytowy.

Francis Fukuyama uważa, że rozwój ekono-
miczny zależy od poziomu zaufania w społeczeń-
stwie, od szacunku dla prawdy, od wiary w pra-
worządność i niezależność sądów. Zresztą Bank 
Światowy w dokumencie pt. „Gdzie leży bogactwo 
narodów. Pomiar kapitału w XXI wieku” ocenił, że 
57% kapitału stanowi praworządne państwo, 36% 
– system kształcenia, natomiast bogactwa natu-
ralne to jedynie 3% tego kapitału.

4.

Dlaczego uważam, że obecny kryzys finan-
sowy jest kryzysem prawdy i skutkiem łamania 
praw statystyki? Otóż analiza zdarzeń w ostat-
nich dwóch latach pozwala twierdzić, że wiele 
banków, agencji ratingowych, funduszy hedgingo-
wych, a nawet urzędów statystycznych oraz rzą-
dów sprzeniewierzyło się prawdzie.

Banki, nie tylko w USA, oferowały kredyty hi-
poteczne wszystkim osobom, które były w stanie 
złożyć wniosek, tzw. NINJA (no job, no income, 
no assets), z góry wiedząc, że nie mają one zdol-
ności kredytowej. Pracownicy banków fałszowali 
dane, aby uzyskać premie i bonusy. Niektóre ban-
ki wprowadzały także w błąd agencje ratingowe 
podając fałszywe informacje o tworzonych instru-
mentach finansowych.

Agencje ratingowe brały pieniądze za przyzna-
nie ocen papierom wartościowym, których ryzyko 
było trudne do wyceny. Ponadto zawyżały oceny 
papierów wartościowych, aby następnie je spekta-
kularnie obniżyć.

Kłamały instytucje państwowe, urzędy sta-
tystyczne, ministerstwa finansów. Na przykład 
ostatnio Eurostat dokonał rewizji deficytu Grecji 

w 2009 roku z 7% PKB do 12,7% PKB. Być może 
wyjaśnieniem tych fałszerstw jest to, że Grecki 
Urząd Statystyczny podlegał do niedawna Mini-
sterstwu Finansów…

Poza Grecją także inne kraje stosowały zabiegi 
księgowe (nieuznane przez Eurostat), aby ukryć 
prawdziwą wielkość długu i deficytu.

Skala tych odstępstw od prawdy była tak ogrom-
na, że musiało się to skończyć kryzysem. I ten kry-
zys jeszcze się nie skończył, gdyż prawie połowa 
tych „toksycznych” papierów wartościowych znaj-
duje się w bilansach banków na świecie.

5.

W kontekście kryzysu pojawiły się także zarzu-
ty w stosunku do statystyków: „dlaczego, posiada-
jąc wspaniałe modele, nie mogliście przewidzieć 
kryzysu?”.

W tę krytykę dobrze wpisała się wydana wcze-
śniej, w 2007 roku, książka pt. „Black Swan”, któ-
rej autorem jest Nassim Taleb, matematyk i filo-
zof z New York University. Została ona poświęco-
na błędom popełnianym przy budowie prognoz.

W podobnej sytuacji znalazła się także miara 
wartości zagrożonej VaR (Value at Risk) poka-
zująca, jak wartość rynkowa posiadanych akty-
wów może zmniejszyć się przy określonych założe-
niach. Opracowali ją w 1994 roku analitycy ban-
ku Morgan Stanley i szybko stała się standardową 
procedurą stosowaną przez wszystkie banki i fun-
dusze.

Na te zarzuty można odpowiedzieć prosto: taka 
jest dokładność prognoz budowanych za pomocą 
modeli statystycznych, jaka jakość zebranych da-
nych charakteryzujących zachowanie modelowa-
nego zjawiska w przeszłości, a dane, na podsta-
wie których realizowano znane prognozy były nie-
prawdziwe.

6.

Konkludując można stwierdzić, że nie tylko 
chciwość pracowników banków czy agencji ratin-
gowych, ale także pogarda dla prawdy i praw sta-
tystyki były przyczyną kryzysu finansowego.

„Statystyka i prawda” to dwa słowa zaczerp-
nięte z tytułu książki Rao, które należy traktować 
jako nierozłączne.
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Panie Profesorze, w 2006 roku otrzymał Pan 
Medal im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, rok 
później Medal Akademii Ekonomicznej w Ka-
towicach, teraz przyszła kolej na godność dok-
tora honorowego Uniwersytetu Ekonomiczne-
go we Wrocławiu. Czy czuje się Pan jak osoba, 
która na trwale wpisała się w annały nauki 
polskiej?

Na samym początku chciałbym zaznaczyć, że 
miałem duże wątpliwości, czy zgodzić się na udzie-
lenie wywiadu. Czytając wywiady wielu znanych 
osób myślałem, że chcą one za życia budować wła-
sne pomniki pamięci, pomijają to, co wstydliwe, 
a eksponują sukcesy. Nie chciałbym pójść tym śla-
dem, dlatego będę się starał mówić o faktach, a nie 
dokonywać samoocen.

Wracając jednak do pytania, trzeba podkreślić, 
że wszystko zależy od tego, jak potraktujemy „an-
nały” polskiej nauki. Z punktu widzenia historycz-
nego, może tak, gdyż wpisałem się w historię Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jako pro-
fesor, któremu nadano tytuł doktora honoris causa. 
Mówi się zresztą, że historię tworzą fakty. Tymcza-
sem, gdy stawia się takie pytanie, ma się zwykle na 
myśli trwały wkład w naukę danego kraju, a w jego 
ramach w obszar wiedzy, w którym prowadzi się 
działalność. Przyjmując taką perspektywę, to na 
pewno nie zapisałem się trwale. W obszarze nauk 
o zarządzaniu na pewno trwale wpisał się Adamiec-
ki i jeszcze kilka osób, ale np. Jan Zieleniewski, któ-
rego książki były dla mojego pokolenia przełomowe, 
został niesłusznie zapomniany. Zresztą tak samo 
zostali zapomniani inni, którzy za życia tworzyli 
wokół siebie duży „szum medialny”. W tym przy-
padku stało się tak jednak słusznie. Sądzę, że trwa-
łe „wpisanie się” zależy od tego, czy tworzy się wła-
sną szkołę naukową. Tworzenie szkoły wymaga du-
żej intuicji w wyborze obszaru badań, który z jakie-
goś względu będzie ważny w przyszłości, a nie tylko 
„teraz” oraz w doborze współpracowników, którym 
daje się dużo swobody, tj. twórczą wolność i traktu-
je nie w kategoriach szef-podwładny, lecz starszy-
młodszy kolega.

Współpracowałem z plejadą 
mądrych, życzliwych mi ludzi

Z  prof. Jerzym Rokitą  
rozmawia Magdalena Matysek
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Czy podejmując studia w ówczesnej WSE w Ka-
towicach myślał Pan Profesor o tym, że tak po-
toczą się Pańskie losy?

W tamtym czasie, podejmując studia, nie my-
ślałem o takiej przyszłości, jakiej doświadczyłem. 
Decyzja o wyborze szkoły średniej była decyzją ro-
dziny, która w okresie „rozkwitu” stalinizmu znaj-
dowała się w trudnej sytuacji materialnej. Dlatego 
nie rozpoczynałem nauki w szkole ogólnokształcą-
cej, lecz handlowej. Proszę nie zapominać, że był to 
rok 1949, kiedy to możliwość podjęcia przeze mnie 
studiów wyższych nie była taka pewna i chodziło 
o szybkie zdobycie jakiegoś konkretnego zawodu. 
Na szczęście w 1953 roku mogłem podjąć studia. 
Zresztą wszystko się potoczyło inaczej niż się zaczę-
ło. Naukę rozpoczynałem w Gimnazjum i Liceum 
Handlowym, skończyłem w Technikum Finan-
sowym. Studia rozpoczynałem w Stalinogrodzie, 
skończyłem w Katowicach. Pracę rozpoczynałem 
w Wyższej Szkole Ekonomicznej, pracuję od wielu 
lat w Akademii Ekonomicznej – obecnie Uniwersy-
tecie Ekonomicznym. Moją pierwszą Katedrą była 
Katedra Rachunkowości, a przez wszystkie lata pra-
cy zajmowałem się zarządzaniem. Nieraz stawiam 
sobie pytanie: dlaczego tak potoczyły się moje losy? 
Odpowiedź jest prosta – zadecydowało szczęście, 
przypadek lub wola Najwyższego. Podczas studiów 
aktywnie zajmowałem się sportem, grałem w II lidze 
koszykówki i wydawało mi się, że będę w przyszłości 
szukał zatrudnienia na niwie sportowej. Stało się na-
tomiast inaczej, ponieważ znalazłem się na semina-
rium magisterskim u ówczesnego rektora prof. Ma-
riana Franka, który zaproponował mi pracę w kate-
drze, co wiązało się ze wstąpieniem na ścieżkę na-
ukową. O pierwszych sukcesach naukowych zadecy-
dował doc. Joachim Strzoda, a o możliwości godziwej 
egzystencji – prof.Zbigniew Messner, który (o czym 
mało kto wie) kierował Studium Ekonomiki Przemy-
słu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, w któ-
rym mnie, młodszemu asystentowi, pozwolono pro-
wadzić niedzielne zajęcia (dobrze płatne) w prawie 
wszystkich miastach wojewódzkich Polski. Dalsze 
moje osiągnięcia to również rezultat tego, że współ-
pracowałem z plejadą mądrych, życzliwych mi ludzi.

Przegląd dorobku Pana Profesora pozwala 
prześledzić, jak zmieniały się nurty nauk o za-
rządzaniu w ostatnich pięćdziesięciu latach. 
Jak ocenia Pan Profesor te zmiany? A co nas 
czeka w przyszłości? Jakie kolejne zaintereso-
wania badaczy Pan przewiduje?

Nauki o zarządzaniu wyłoniły się w Polsce z eko-
nomiki przedsiębiorstwa, która w latach 50. ub. wie-
ku była adaptacją podobnego przedmiotu wykłada-
nego w radzieckich uczelniach. Gdy ja rozpocząłem 
pracę (okres odwilży politycznej) uzupełniliśmy ją 
o przedwojenną naukową organizację. Dzięki temu 
już w początkach lat 60. studenci znali główne dzie-
ła polskich twórców naukowej organizacji na czele 
z Adamieckim. Siatki godzin były „mądrzejsze” niż 
dziś. Przedmiot ekonomika i organizacja przedsię-

biorstwa składał się z 90 godzin wykładów i 90 go-
dzin ćwiczeń, a kończył się poważnym egzaminem 
obejmującym materiał z 3 semestrów. Gdy pojawi-
ły się książki Zieleniewskiego, powstałe na funda-
mencie prakseologii Kotarbińskiego i najważniej-
szych prac amerykańskich, powstała teoria organi-
zacji koncentrująca się na problematyce kierowa-
nia zespołami ludzkimi. W trzecim etapie rozwoju 
naszej dyscypliny zaczęto zajmować się metodami 
zarządzania, które traktowano jako „uniwersalne  
narzędzie osiągania sukcesów” także i w przedsię-
biorstwach centralnie kierowanych. Czwarty etap 
to rozwijanie badań w obszarze zarządzania opar-
tych na szerokiej literaturze zagranicznej, unika-
jących badania przedsiębiorstw centralnie stero-
wanych. Ten etap rozwinął się w naszej Uczelni za 
sprawą koordynowanego przeze mnie programu ba-
dawczego. Dzięki temu, że w Polsce zmieniły się re-
alia ekonomiczne, wielu moich Koleżanek i Kolegów 
mogło się doktoryzować i habilitować bez opóźnień 
i przeszkód. Ich tematy nie były związane z syste-
mem ekonomicznym, który upadł. Piąty etap trwa 
do dziś i ewoluuje zgodnie ze światowymi nurtami 
badań. Moim zdaniem, w naukach o zarządzaniu 
zmierzamy do obszarów daleko odbiegających od 
tradycyjnych. Wyznaczają je: rola człowieka i kul-
tury w tworzeniu sukcesów ekonomicznych, wirtu-
alizacja gospodarki i rosnąca rola informatyzacji 
procesów, zmiana paradygmatów badawczych. Na-
uki o zarządzaniu w dużym stopniu będą opierać się 
na paradygmacie kolażu. W plastyce kolaż to dzieło 
powstałe z wielu fragmentów innych dzieł, tworzą-
ce jednak całkowicie nową (w sensie estetycznym) 
całość. Nauki o zarządzaniu będą „brały” z wielu, 
nieraz dziś odległych od nich nauk (np. społecznych, 
o kulturze), „fragmenty” (metody, podejścia, tech-
niki) dla lepszego poznania niejednoznacznej, nie-
przewidywalnej przyszłości.

W kolejnych latach swojej pracy kierował Pan 
Profesor dużymi projektami badawczymi, pro-
mował Pan kolejnych doktorów, którzy potem 
stawali się samodzielnymi pracownikami na-
uki. Przez wiele lat zajmował Pan stanowiska 
we władzach Uczelni, czego ukoronowaniem 
było piastowanie godności rektorskiej. Czym 
kierował się Pan podejmując rolę mistrza na-
ukowego?

Nie podejmowałem się roli mistrza naukowego, 
lecz raczej stopniowo zdobywałem umiejętności kie-
rowania zespołami. Zaczynałem zresztą z dość wy-
sokiego poziomu, bo po reformie szkolnictwa wyż-
szego, w wyniku której zlikwidowano katedry, zo-
stałem mimowolnie wicedyrektorem Instytutu Prze-
mysłu, w którym kierownikami zakładów byli star-
si i bardziej ode mnie doświadczeni ludzie. Wów-
czas chyba nauczyłem się koordynowania pracy za-
kładów w dziedzinie dydaktyki. Wtedy też, tak jak 
dziś, ciągle coś reformowano. W związku z tym by-
łem członkiem zespołów przy ówczesnym Minister-
stwie Szkolnictwa Wyższego, zajmujących się przy-
gotowaniem tych reform. Następnie zostałem dzie-
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kanem dużego, silnego naukowo i dydaktycznie 
Wydziału Przemysłu (dzisiejszy Wydział Zarządza-
nia), który miał już wszelkie uprawnienia akade-
mickie. Zdobyłem dalsze kwalifikacje np. w dziedzi-
nie łagodzenia różnych konfliktów. W pewnym mo-
mencie prof. Messner zaproponował mi stanowisko 
prorektora ds. nauki. Wówczas podjąłem współpra-
cę z uczelniami zagranicznymi. Na każdym z tych 
etapów zdobywałem jakieś doświadczenie przy-
datne do kierowania zespołami ludzkimi. Jestem 
zwolennikiem stopniowego, ewolucyjnego rozwo-
ju kompetencji kierowniczych. Dzięki temu uzy-
skuje się dystans do spraw, które pozornie wydają 
się ważne i trudne. Wracając do pytania, to raczej 
inni, ci co mi zawierzyli, zdecydowali, że zajmowa-
łem kierownicze pozycje, które dały mi możliwość 
pełnić przytoczoną w pytaniu rolę „mistrza nauko-
wego”.

Jednak Pańska praca to także silny związek 
z praktyką gospodarczą. Jak Pan wspomina 
swoje zaangażowanie w różne przedsięwzię-
cia w sektorze firm? Jak odnaleźć właściwą 
równowagę między byciem naukowcem-prak-
tykiem a naukowcem z osiągnięciami teorio-
twórczymi?

Związek z praktyką dał mi silne pchnięcie do 
przodu. Od samego początku miałem wiele różnych 
związków z praktyką (głównie z górnictwem). Jed-
nak zasadniczą rolę odegrało moje ponad 12-letnie 
powiązanie z Bankiem Śląskim. W tym czasie mia-
łem wiele kontaktów z pracownikami najwyższych 
szczebli kierowniczych centrali ING w Amsterda-
mie. ING było wzorową korporacją dbającą nie tyl-
ko o kompetencje swoich ludzi w dziedzinie prak-
tycznej, ale także o zdobywanie przez nich kompe-
tencji mających przynieść korzyści w przyszłości. 
Dzięki ING, a konkretnie kierownictwu Banku Ślą-
skiego, odbyłem krótkie studia w Kellog Business 
School (Northwestern University Chicago), Cam-
bridge, Toronto. Wizytowałem takie instytucje jak 
City Bank w Nowym Yorku, kilka funduszy inwe-
stycyjnych (między innymi CNA World Wide) czy 
światową firmę konsultingową McKinsey Compa-
ny w Nowym Yorku. Były mi dostępne opracowania 
zlecane przez Bank poważnym firmom konsultingo-
wym (np. Boston Consulting Group). To wszystko 
pozwoliło mi zrozumieć „czego nie wiem”, a także 
nauczyło pokory w kontakcie z praktyką. Z moje-
go punktu widzenia ja dawałem praktykom coś, co 
nazwałbym refleksją, umiejętnością bycia „na ze-
wnątrz problemu”, gdy na co dzień jest się w jego 
środku. Podobno za to trochę mnie ceniono. Dlatego 
było mi miło, gdy jeden z recenzentów mojego do-
robku naukowego (w związku z doktoratem honoro-
wym nadanym przez Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu) napisał, że jestem „największym auto-
rytetem naukowym w Polsce w dziedzinie teorii za-
rządzania strategicznego”.

Bez wątpienia otrzymanie doktoratu honoro-
wego skłania do pewnych refleksji, do spojrze-

nia wstecz na swoje osiągnięcia. Z czego jest 
Pan szczególnie zadowolony?

Jestem naprawdę zadowolony z tego, że na swo-
jej drodze życiowej spotkałem życzliwych, uczci-
wych, prostolinijnych ludzi. Dzięki nim coś w życiu 
osiągnąłem. W ostatnich czasach ciągle obserwuje-
my jakieś konflikty: interesów, polityczne, walkę 
o władzę, o głosy wyborców. W takich warunkach 
myślę, że nie umiałbym się znajdywać i osiągnął-
bym o wiele mniej. Jestem również usatysfakcjono-
wany faktem, że stałem się uczestnikiem, aktyw-
nym, wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest zbudo-
wanie bardzo silnego zespołu moich koleżanek i ko-
legów pracujących w katedrze zarządzania przed-
siębiorstwem na Wydziale Zarządzania. Ten zespół, 
który rozwijał się przez okres ostatnich trzydziestu 
lat, posiada ogromny potencjał naukowy, co nie jest 
rezultatem moich decyzji, a podejmowania przed-
sięwzięć, które rodziły życie, praktyka i teoria.

A skoro spojrzeliśmy w przeszłość, to spójrz-
my jeszcze w przyszłość. Jakie nowe zagadnie-
nia będą Pana Profesora napędzały w najbliż-
szych latach?

Mam przed sobą „krótki horyzont” przyszłości, 
więc trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Chciał-
bym jeszcze napisać książkę na temat holistyczne-
go podejścia do zarządzania. Byłoby to uzupełnie-
nie mojej Dynamiki zarządzania organizacjami. 
I to jest tylko tyle albo aż tyle.

Na zakończenie, chcielibyśmy prosić Pana 
Profesora o kilka rad. Gdyby miał Pan udzie-
lić każdorazowo jednej wskazówki: nowemu 
studentowi, świeżo upieczonemu absolwento-
wi Uczelni, młodemu adiunktowi i młodemu 
samodzielnemu pracownikowi nauki, to jakie 
byłyby to rady?

Jest to najtrudniejsze pytanie. Nie umiem ra-
dzić innym, bo wiem, że takie rady są albo banalne, 
albo nierealne. Spróbuję.

Nowemu studentowi poradziłbym, aby napraw-
dę przykładał się do studiowania tych przedmiotów, 
które go interesują (inne zaliczał tylko po to, aby 
ukończyć studia), a gdy takich nie znajdzie, moja 
rada: zmień uczelnię!

Absolwentowi radzić tym trudniej, im trudniej 
o pracę. Jednak czasami pierwsza praca determi-
nuje całą późniejszą karierę. Tu jest wiele patolo-
gii, stąd moja bezradność. Może należałoby jednak 
dbać o to, aby się czegoś nauczyć cennego, a także 
mieć dobre CV.

Młodym uczonym poradziłbym, by się nie zatra-
cili w „robieniu pieniędzy”, życiu „ponad stan”, co 
powoduje, że pieniądze stają się celem egzystencjo-
nalnym, żeby pamiętali, że na wszystko przychodzi 
czas, a czasem przyjaźń, pozazawodowe zaintereso-
wania pozwalają się „spełniać” bardziej pożytecznie 
i przyjemnie niż w walce o dobra materialne. Tro-
chę refleksji Koleżanki i Koledzy!
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„Non omnis moriar”
dla uczczenia pamięci 

Profesora  
Mariana Sołtysika

Najtrudniej przychodzi godzić się z nieobecnością tych, 
których naprawdę nie można zastąpić. Bez nich już zawsze 
będzie inaczej, pomimo niewątpliwych wysiłków i starań, aby 
wszystko w miarę możliwości pozostawało niezmienione. 

Piękna łacińska fraza „Non omnis moriar” (nie cały odejdę), 
przypomniana w „Lalce” Bolesława Prusa, ma szczególne odniesienie do osobowości i dzieł Profesora. Był tym, który 
przez bez mała półwiecze swojej pracy zawodowej, naukowej i nauczycielskiej, której bez granic się poświęcił, wy-
datnie tworzył środowisko naukowe ekonomistów, pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach, wnosząc ogromny wkład na rzecz osiągnięcia statusu uniwersyteckiego naszej Uczelni. Tworzył to 
środowisko rozwijając badania naukowe i kształcenie akademickie w zakresie logistyki, zarządzania logistyczne-
go, polityki przemysłowej. Dzięki Jego pracy i pasji powstała znana w Polsce i poza jej granicami śląska/katowicka 
szkoła logistyczna. Ale był również i Uczonym, który dzięki działalności społecznej w Polskim Towarzystwie Ekono-
micznym (za prezesury prof. Teodora Kramera), a później, w latach 90. XX wieku działając w radach nadzorczych 
kilku ważnych dla polskiej gospodarki przedsiębiorstw, m.in. w Holdingu Mostostal Zabrze, w Zakładach Odzie-
żowych Bytom SA, walnie przyczynił się do tak koniecznej w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej współ-
pracy nauki ze środowiskiem biznesowo-menedżerskim. Ta, o wyraźnych znamionach pozytywistycznych, praca 
Profesora Sołtysika kładła kolejne, ważne podwaliny nowoczesnej uczelni ekonomicznej, ściśle powiązanej z prak-
tyką gospodarczą, praktyką biznesową. Przewodnicząc z kolei Radzie Naukowej Instytutu Gospodarki Materiało-
wej w Warszawie, uczestniczył w pracach tworzących zręby współczesnego rynku przemysłowego w Polsce, w tym 
i w naszym regionie, oraz nowocześnie pojmowanej polityki ekonomicznej/przemysłowej.

Należał do tych nauczycieli akademickich, profesorów, którzy rozwój nauki, uprawianych przez siebie dyscy-
plin, widzą nie tylko przez pryzmat dzieł własnych, ale również, przynajmniej w równej mierze, poprzez prace swo-
ich Uczniów i Współpracowników. Nie byłoby, jak myślę, katowickiej szkoły logistycznej i jej osiągnięć bez udziału 
Profesora Mariana Sołtysika jako promotora wielu rozpraw doktorskich i mentora rozpraw habilitacyjnych, wy-
magającego, krytycznego i zarazem życzliwego dla aspirantów do kolejnych stopni naukowych. Trudny do przece-
nienia jest też wkład Profesora w rozwój logistyki w wielu uczelniach uniwersyteckich i politechnicznych w Polsce, 
w ośrodkach akademickich Wrocławia, Poznania, Częstochowy, Gdańska (że wymienię tylko niektóre przykłady, 
osobiście mi znane). 

Nie sposób też nie przypomnieć wielkiego zaangażowania Profesora Mariana Sołtysika, już to jako prorektora 
ds. nauki i badań, prodziekana Wydziału Przemysłu, już to jako długoletniego przewodniczącego Rektorskiej Ko-
misji Odbioru Prac Naukowych i wielokrotnego przewodniczącego licznych komisji przewodów habilitacyjnych i po-
stępowań profesorskich – na rzecz rozwoju badań i karier naukowych pracowników naukowo-dydaktycznych całej 
Uczelni, z wszystkich jej wydziałów.

Zaangażowaniu temu, któremu czasu własnego i sił nigdy nie szczędził, towarzyszyła zawsze, obok merytorycz-
nej postawy i ogromnej wiedzy, wielka życzliwość i otwartość na zgłaszane problemy. Nigdy nie odmawiał pomocy, 
konsultacji, porady każdemu, kto się do Niego zwracał, niezależnie od tego, czy był to student, doktorant czy profe-
sor. Doświadczyłem tego wielokrotnie sam w latach pełnienia przeze mnie funkcji prorektora ds. dydaktyki czy póź-
niej dziekana Wydziału Zarządzania, zwracając się o rady do bardziej doświadczonego Kolegi i Współpracownika 
w kierownictwie Uczelni, w kolegialnej Radzie Wydziału, w Senacie Akademii.
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Profesor Piotr Chrzan
Człowiek, uczony, 

nauczyciel
Nieoczekiwana, nagła śmierć człowieka w pełni sił wpra-

wia jego otoczenie, rodzinę, współpracowników, przyjaciół 
i znajomych w stan niedowierzania i osłupienia oraz olbrzy-
miego smutku. 

Profesora Piotra Chrzana znam od momentu, gdy Pro-
fesor Zbigniew Pawłowski zatrudnił Go w Katedrze Staty-
styki jako asystenta w 1972 roku. Młody matematyk, absol-
went Uniwersytetu Śląskiego, poświęcił się zastosowaniom 
matematyki w ekonomii i pod kierunkiem prof. Z. Pawłow-
skiego obronił swoją rozprawę doktorską w 1979 roku w wie-
ku 32 lat. Talent i pracowitość doprowadziły go do habilita-
cji w 1990 roku na podstawie pionierskiej pracy o zastoso-
waniu jednorodnych procesów Markowa w ekonomii, którą 
miałem przyjemność recenzować. Teraz stał w przededniu 
starań o tytuł profesora. Przez te wszystkie lata byłem za-

wsze pod wielkim wrażeniem Jego poszukiwań badawczych jako Jego starszy kolega. Odbyliśmy wiele dyskusji na-
ukowych, a ostatnia miał się odbyć w połowie września 2010. Niestety już się nie odbędzie. Objąwszy szefostwo Ka-
tedry Matematyki Stosowanej stworzył znakomity zespół młodych uczonych, powołał konferencję naukową Metody, 
która powoli stawała się konferencją nie tylko ogólnopolską, ale i międzynarodową. Wzmocnił współpracę naukową 
z wieloma europejskimi ośrodkami naukowymi. Wprowadził na naszej Akademii wiele nowatorskich i unikalnych 
specjalności dydaktycznych.

Pisząc te słowa o Profesorze Piotrze Chrzanie zacina mi się klawiatura komputera. Stale mam wrażenie, że doj-
dzie do naszego umówionego spotkania.

Profesor Chrzan był opoką swojej rodziny. Stale opowiadał mi tym jak wspaniała jest Jego rodzina. Dbał o nią 
niebywale. Wcześnie osierocony dbał o swoje młodsze rodzeństwo, potem o własną rodzinę, żonę, córkę i cieszył się 
ze swojej malej wnuczki. Dlatego też podejmował się wielu prac, często ponad wytrzymałość swego organizmu. 

Pracowitość i talent Profesora Chrzana zaowocowały w licznych pracach naukowych. Zdobył prawdziwe uzna-
nie i autorytet w środowisku polskich matematyków, statystyków i ekonometryków. Był liderem dla dużej grupy 
swoich doktorantów i magistrantów. Środowisko naukowe poniosło wielką stratę. I nie jest to truizm, ale rzetelna 
prawda. 

Profesor Piotr Chrzan był wytrawnym i znakomitym nauczycielem akademickim. Świetny wykładowca i erudy-
ta lubił studentów, a oni Jego. Dlatego też pełnił przez dwie kadencje w naszej Akademii funkcje prorektora ds. stu-
denckich. Zaproponował wiele specjalności dydaktycznych, które cieszą wielkim wzięciem u studentów, a wielu 
z nich po studiach pod Jego kierunkiem objęło ważne stanowiska w biznesie. 

Prócz pracy naukowo-dydaktycznej Profesor Chrzan zajmował się też gospodarką jako ekspert oraz członek rad 
nadzorczych wielkich polskich firm. To pozwoliło Mu na doskonalenie swej pracy naukowej i dydaktycznej zgodnie 
z przesłaniem Stanisława Staszica, że nauka ma służyć społeczeństwu. 

Profesor Piotr Chrzan zostawił trwały ślad swojego krótkiego życia. Jest on nie tylko w sercach tych, którzy Go 
spotkali na swej drodze, ale także w Jego pracach naukowych, które są trwałą wartością. Trudno będzie nam przy-
jąć do wiadomości, że Profesora Piotra Chrzana nie ma już wśród nas. 

Prof. zw. dr hab. Andrzej S. Barczak, dr hc

Z Profesorem Marianem Sołtysikiem łączyła mnie ostatnimi laty wspólna fascynacja rozwojem nowych dyscy-
plin wiedzy, jakimi są marketing i logistyka, wyrosłe ze wspólnego pnia nauk ekonomicznych, nauk handlowych, 
a także wspólne zainteresowania teoretycznymi podstawami tych dyscyplin. Wiele zawdzięczam Jego cennym pra-
com z tego zakresu.

Prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński



20 Forum, nr 31, październik 2010

WYDARZENIA

Na przełomie maja i czerwca w Ustroniu odbyła się 
XXVIII doroczna konferencja polityków społecznych. 
Organizatorem konferencji była Katedra Polityki Spo-
łecznej i Gospodarczej naszej Uczelni, przy współudzia-
le Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN 
oraz Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Tematem 
przewodnim tegorocznej konferencji było „Przestrzen-
ne zróżnicowanie problemów społecznych”, a dokład-
niej rozważania na temat:
−	 zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospo-

darczego,
−	 metod pomiaru poziomu zróżnicowania przestrzen-

nego,
−	 regionalnych strategii rozwoju społecznego,
−	 regionalnych rynków pracy.

Otwarcia konferencji dokonał prof. Andrzej Rącza-
szek, który w imieniu organizatorów powitał zgroma-
dzonych. Następnie przedstawił sylwetki tych, którzy 
odeszli z grona polityków społecznych na przestrzeni 
roku, od poprzedniej konferencji: prof. Zofii Jacuko-
wicz, prof. Witolda Nieciuńskiego, prof. Michała Gmy-
trasiewicza oraz prof. Lucyny Frąckiewicz. Zgroma-
dzeni uczcili ich pamięć minutą ciszy.

Na wstępie dr Wiesław Koczur odczytał adres wy-
stosowany przez dyrektora Instytutu Pracy i Spraw So-
cjalnych prof. Bożennę Balcerzak-Paradowską, w któ-
rym zawarte były życzenia owocnych obrad. Kolejnym 
mówcą był prof. Józef Orczyk, Przewodniczący Komite-
tu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. W swoim 
wystąpieniu podkreślił wagę tematyki podjętej w cza-
sie konferencji. Konieczność dywersyfikacji polityki 
społecznej jest coraz silniej akcentowana z powodu po-
stępującego procesu globalizacji, a równocześnie ko-
nieczne jest dostrzeżenie problemów związanych z in-

dywidualizacją świadczeń społecznych. Problem prze-
strzennego zróżnicowania wiąże się także z rozwojem 
samorządów, co pociąga za sobą konieczność regiona-
lizacji świadczeń. Kolejnym mówcą była Prodziekan 
Wydziału Ekonomii, prof. Celina Olszak, która doko-
nała otwarcia konferencji w imieniu władz wydziału. 
Otwarcia konferencji w imieniu Rektora dokonał Pro-
rektor ds. Nauki prof. Krzysztof Marcinek. W swoim 
wystąpieniu zawarł on także podziękowania dla prof. 
zw. Antoniego Rajkiewicza za zapoczątkowanie w 1975 
roku cyklicznych spotkań polityków społecznych. Pro-
fesor Krzysztof Marcinek zapowiedział także jubile-
uszową konferencję polityków społecznych za dwa lata, 
która wpisuje się w obchody jubileuszu 75 lat naszej 
Uczelni.

W trakcie obrad, w czterech blokach tematycznych, 
wygłoszono 22 referaty. Dyskusja odbyła się w czte-
rech sesjach plenarnych:

I Sesja – Uwarunkowania regionalnego zróżnico-
wania kwestii społecznych. Moderatorem sesji był prof. 
Antoni Rajkiewicz (Uniwersytet Warszawski). W I se-
sji plenarnej zostało wygłoszonych osiem referatów:

1. Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji społecznej 
w państwach członkowskich UE – prof. Maciej Żukow-
ski (UE w Poznaniu).

2. Państwa w rozwoju społeczno-gospodarczym. 
W referacie przedstawiono ewolucję poglądów na rolę 
państwa we współczesnej ekonomii – prof. Grażyna 
Wolska (Uniwersytet Szczeciński).

3. Lokalna polityka społeczna a wyrównywanie 
poziomu rozwoju – prof. Adam Kurzynowski (Szkoła 
Główna Handlowa).

4. Jakościowy wymiar rozwoju przestrzennego 
w nowych realiach społeczno-gospodarczych – prof. 
Stanisław Korenik, dr Małgorzata Rogowska (Uniwer-
sytet Ekonomiczny we Wrocławiu).

5. Rola partnerów społecznych w tworzeniu stra-
tegii rozwoju regionalnego i lokalnego – prof. Leszek 
Gilejko (Akademia Humanistyczna w Pułtusku).

6. Wykorzystanie wskaźników w społecznych ob-
szarach regionalnych strategii rozwoju – na przykła-
dzie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 
2000-2020 – dr Anna Kurowska (Uniwersytet War-
szawski).

7. Poziomu wykształcenia ludności Polski 1956- 
-2010 (dynamika, struktura, aspekty przestrzenne)  
– prof. Robert Rauziński, dr Kazimierz Szczygielski 
(Politechnika Opolska), dr Teresa Sołdra-Gwiżdż (PIN-
-Instytut Śląski w Opolu).

8. Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji świad-
czeń opieki długoterminowej udzielanych w zakła-
dach opiekuńczych w Polsce – dr Barbara Więckowska 
(Szkoła Główna Handlowa).

Przestrzenne zróżnicowanie 
problemów społecznych
Agnieszka Lorek
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II Sesja dotyczyła społecznych i gospodarczych 
uwarunkowań zróżnicowanej jakości życia. Moderato-
rem sesji był prof. Adam Kurzynowski (Szkoła Główna 
Handlowa). W czasie trwania obrad poruszono nastę-
pujące kwestie:

1. Zróżnicowanie poziomu konsumpcji dużych 
grup społecznych w Polsce na początku XXI wieku  
– prof. Felicjan Bylok (Politechnika Częstochowska).

2. Wizja jakości życia mieszkańców Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia” – dr Maria Zrałek 
(Uniwersytet Śląski).

3. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju 
społeczno-gospodarczego na polskiej wsi – dr Monika 
Stanny (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN).

4. Zróżnicowanie poziomu wykluczenia społeczne-
go w Polsce według województw – mgr Michał Sobczak 
(Uniwersytet Łódzki).

5. Miejsce i rola społeczeństwa w kreowaniu roz-
woju społeczno-gospodarczego regionu – dr Dorota Ry-
nio (UE we Wrocławiu).

6. Założenia metodyczne badań nad Europejskim 
Modelem Społecznym – prof. Janusz J. Tomidajewicz 
(UE w Poznaniu).

7. Pracujący biedni (working poor) nowy stary pro-
blem? – dr Maciej Duszczyk (Uniwersytet Warszawski).

III Sesja plenarna dotyczyła problematyki proce-
sów demograficznych i związanych z tymi procesami 
przemian społecznych oraz regionalnego zróżnicowa-
nia problemów społecznych w badaniach polityk szcze-
gółowych. Modreatorem sesji był prof. Tadeusz Szum-
licz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). W czasie 
trwania sesji wygłoszono następujące referaty:

1. Migracja w świetle teorii rynku pracy – prof. 
Stanisław Grycner (Uniwersytet Opolski).

2. Wybrane aspekty rozpadu rodzin na Dolnym 
Śląsku – dr Joanna Szczepaniak (Uniwersytet Ekono-
miczny we Wrocławiu).

3. Strategia rozwiązywania problemów społecz-
nych w ujęciu partycypacyjnym – mgr Dariusz Pola-
kowski (Akademia Ekonomiczna w Katowicach).

4. Działalność rad pracowniczych w województwie 
opolskim – dr Roman Śmietański (Politechnika Opolska).

IV Sesja plenarna dotyczyła problematyki rynków 
pracy. Moderatorem sesji była prof. Elżbieta Kryńska 
(Uniwersytet Łódzki). W finalnej sesji problemowej zo-
stały poruszone następujące tematy:

1. Problem zatrudnienia i bezrobocia na tle innych 
problemów społecznych (wymiar lokalny i globalny)  
– prof. Lucjan Miś (Uniwersytet Jagielloński).

2. Zapobieganie bezrobociu i usługi dla bezrobot-
nej młodzieży w województwie lubelskim na przykła-
dzie miasta Lublina – dr Joanna Plak (Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna TWP).

3. Aktywne programy zatrudnienia (na przykła-
dzie województwa podlaskiego) – dr Ewa Rollnik-Sa-
dowska (Politechnika Białostocka).

Podsumowania obrad w sesjach dokonali modera-
torzy poszczególnych sesji. Profesor Elżbieta Kryńska 
stwierdziła, że zawsze występowało przestrzenne zróż-
nicowanie rynku pracy, pomimo aktywnej polityki Unii 
Europejskiej w tym obszarze i ogromnych środków za-
angażowanych w niwelowanie różnic regionalnych. 
Mimo to należy docenić dokonania UE w tym zakresie. 
Nie mamy świadomości jak mogłaby wyglądać Euro-
pa bez aktywnej polityki ze strony organów Unii. Pani 
profesor stawia wobec tego pytanie, czy nie powinni-
śmy zaakceptować tych zróżnicowań? Stwierdza także, 
iż częściowym rozwiązaniem tego problemu są migracje. 
Profesor Adam Kurzynowski podsumowując moderowa-
ną przez siebie sesję, dokonał klasyfikacji przedstawio-
nych referatów na cztery bloki tematyczne:

1. Część zagadnień ogólnych dotyczących założeń 
metodycznych badań nad Europejskim Modelem Spo-
łecznym.

2. Sposoby podejścia do badania.
3. Koncepcja aktywizacji społeczeństwa do działa-

nia na własnym terenie i dla siebie.
4. Sytuacje różnych grup społecznych na rynku.
Prof. Tadeusz Szumlicz dokonał podsumowania se-

sji dotyczącej procesów demokratycznych i partycypa-
cji społecznej. Stwierdził, iż bardzo istotne było widocz-
ne w referatach rozróżnienie poziomów i rodzajów par-
tycypacji społecznej. Partycypacja społeczna może być 
rozpatrywana z różnych punktów widzenia: z jednej 
strony z punktu widzenia instytucji publicznych i zna-
czenia partycypacji dla budowy strategii rozwoju wo-
jewództwa, powiatu czy gminy, z drugiej partycypacja 
społeczna w skali przedsiębiorstwa.

Ostatecznie obrady podsumował prof. Antoni Raj-
kiewicz. W swoim wystąpieniu stwierdził, że w sesji, 
której przewodniczył zostały przedstawione następu-
jące problemy:

1. Obraz zróżnicowań w porównaniach między-
narodowych, międzyregionalnych, wewnątrzregional-
nych.

2. Mierniki określające sytuację ludności.
3. Czynniki sprawcze niwelowania tych zróżnico-

wań: aktywność społeczna i regionalna.
4. Wykształcenie kadr i ich przestrzenne zróżnico-

wanie.
Profesor Antoni Rajkiewicz poruszył także problem 

nauczania polityki społecznej oraz braku odniesienia 
w większości dostępnych podręczników do aspektów 
przestrzennych.

Zamknięcia obrad dokonał prof. Andrzej Rącza-
szek, dziękując wszystkim obecnym za przybycie i jed-
nocześnie zapraszając na XXIX konferencję naukową 
polityków społecznych w Ustroniu w 2011 roku doty-
czącą problemów edukacji wobec rynku pracy i rozwo-
ju społecznego. Przewodniczący komitetu organizacyj-
nego dorocznej konferencji polityków społecznych po-
dziękował władzom Uczelni za wpisanie XXX jubile-
uszowej konferencji polityków społecznych w obchody 
jubileuszu 75-lecia w 2012 roku.
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Prestiżowe studia – NBP upowszechnia 
wiedzę o euro

„Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” to 
nowe, prestiżowe studia podyplomowe prowadzone 
od października ubiegłego roku w naszej Uczelni. 
Są one realizowane w ramach projektu dofinanso-
wanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. 
W listopadzie 2009 r. w ramach pierwszej edycji na-
ukę w naszej Alma Mater podjęło 60 słuchaczy.

Podczas 170 godzin wykładów, warsztatów oraz 
indywidualnych konsultacji studenci mieli moż-
liwość wysłuchania wykładów pracowników na-
szej Uczelni oraz zaproszonych gości – profesorów  
SGH i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi:  
dr Jakub Borowski, (Główny Ekonomista Kredyt-
Banku, współautor I Raportu NBP na temat kosz-
tów i korzyści uczestnictwa Polski w UGW), prof. 
Stanisław Owsiak (członek Rady Polityki Pienięż-
nej II Kadencji), prof. Cezary Wójcik (Dyrektor Biu-
ra Integracji ze Strefą Euro w NBP w okresie pisa-
nia II Raportu) i prof. Katarzyna Żukrowska. Za-
jęcia na studiach prowadzili także między innymi: 

prof. Stanisław Swadźba, dr hab. Jacek Pietrucha 
i dr Lidia Gabryś z Katedry Ekonomii oraz prof. 
Irena Pyka, prof. Joanna Żabińska z Katedry Fi-
nansów.

W ofercie dydaktycznej przygotowanej zgodnie 
z propozycjami przekazanymi przez NBP znalazły 
się między innymi takie przedmioty, jak zarys inte-
gracji gospodarczej w Europie, teoria integracji wa-
lutowej, euro w roli waluty międzynarodowej, ko-
rzyści i szanse oraz koszty i zagrożenia wynikające 
z uczestnictwa w unii walutowej, polityka pienięż-
na w unii walutowej, polityka budżetowa w unii wa-
lutowej, perspektywy integracji walutowej w Euro-
pie.

Celem studiów było podniesienie i udoskonale-
nie wiedzy słuchaczy na temat zasad funkcjonowa-
nia Unii Gospodarczej i Walutowej, bilansu kosz-
tów i korzyści integracji walutowej oraz praktycz-
nych konsekwencji wprowadzenia euro, ze szczegól-
nym uwzględnieniem specyfiki Polski, a także prze-

Joanna Czech-Rogosz
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szkolenie uczestników w zakresie pozyskiwania in-
formacji na temat Unii Europejskiej. Oferta stu-
diów została skierowana do środowisk opiniotwór-
czych, a w szczególności nauczycieli, pracowników 
administracji publicznej oraz menedżerów i specja-
listów przedsiębiorstw, a także studentów i mło-
dych absolwentów uczelni o profilu ekonomicznym. 
Niska opłata – zaledwie trzysta złotych – perspek-
tywy zdobycia nowej, aktualnej wiedzy oraz mar-
ka Uczelni i NBP zdecydowały o bardzo dużej popu-
larności studiów. Ilość chętnych ponad dwukrotnie 
przekroczyła limit miejsc.

Słuchacze otrzymali bezpłatny komplet mate-
riałów edukacyjnych, obejmujący między innymi 
publikacje książkowe i elektroniczne, prezenta-
cje multimedialne. Ponadto, Narodowy Bank Pol-
ski przekazał każdemu studentowi Raport na te-
mat pełnego uczestnictwa Rzeczpospolitej Polskiej 
w trzecim etapie UGW oraz podręcznik Mechanizmy 
funkcjonowania strefy euro. Materiały dydaktyczne 
zostały także udostępnione na uczelnianej platfor-
mie e-learningowej Moodle, a strona internetowa 
www.euro.ae.katowice.pl pozostawała ważnym na-
rzędziem komunikacji ze słuchaczami.

Zarówno pierwszy, jak i drugi semestr studiów 
podsumowano procesem ewaluacji. W opinii stu-
dentów zostały zrealizowane ich oczekiwania wobec 
studiów, którymi przede wszystkim było uzyskanie 
wiedzy użytecznej z punktu widzenia bycia świado-
mym obywatelem, uczestniczenie w wykładach zna-
nych ekonomistów, które inspirują do samodzielne-
go myślenia oraz uzyskanie wiedzy niezbędnej do 
aktywnego uczestniczenia w debacie nad przystą-
pieniem Polski do Strefy Euro. W anonimowych an-
kietach słuchacze wyrażali opinie, że studia są in-
teresujące i stanowią wyzwanie intelektualne. Jako 
mocną stronę studiów wymieniali dobre, meryto-
ryczne przygotowanie wykładowców oraz duże za-
angażowanie w przygotowanie i przekazanie tre-
ści dydaktycznych, przekazywanie ciekawej wiedzy 

teoretycznej oraz ilustrowanie jej przykładami od-
wołującymi się do praktyki, a także dobrą organi-
zację studiów.

W czerwcu 2010 r. słuchacze przystąpili do egza-
minu końcowego przygotowanego przez NBP obej-
mującego esej oraz pytania testowe. Wszyscy ukoń-
czyli studia z oceną pozytywną toteż na uroczysto-
ści zaplanowanej na październik 2010 r. otrzyma-
ją świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
oraz pamiątkowy dyplom NBP i AE.

Najlepsi absolwenci uczestniczyli także w kon-
ferencji Polska droga do euro, która odbyła się 
15 czerwca br. na Wydziale Nauk Ekonomicznych 
Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas konferencji 
odebrali oni z rąk Jakuba Skiby – członka zarządu 
NBP oraz prof. Krzysztofa Opolskiego – kierowni-
ka studiów podyplomowych WNE UW – specjalne 
dyplomy z wyróżnieniem. „Jak zapowiedział Józef 
Ruszar, Dyrektor Departamentu Edukacji i Wy-
dawnictw NBP, projekt studiów podyplomowych 
powinien doczekać się kolejnych edycji (następna 
już od października 2010 r.), z uwagi na społeczną 
przydatność inicjatywy. Studia służą bowiem pod-
noszeniu i doskonaleniu kwalifikacji zawodowych 
w zakresie ekonomicznych mechanizmów działa-
nia strefy euro, projekt ma za zadanie rozszerzyć 
świadomość i wiedzę praktyczną, finansową i or-
ganizacyjną, a także wyjaśnić wszelkie niuanse 
związane z funkcjonowaniem wspólnego obszaru 
walutowego. Studia wpisują się zatem w misję re-
alizowaną przez NBP w zakresie edukacji ekono-
micznej zorientowanej między innymi na proces 
przygotowania społeczeństwa polskiego do wstą-
pienia Polski do strefy euro oraz szerzej: kształ-
cenia różnych grup społeczeństwa polskiego w za-
kresie ekonomii”.

Więcej informacji: 
www.euro.ae.katowice.pl 
e-mail: biuro.euro.ae.katowice.pl
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Arkadiusz Przybyłka, Sylwia Słupik

Procesy demograficzne  
a rozwój społeczno-gospodarczy Polski  
w okresie transformacji
W kwietniu br. roku na zamku w Kliczkowie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa De-
mografów – po akcesji Polski do UE pt. „Procesy demograficzne a rozwój społeczno-gospodarczy 
Polski w okresie transformacji”. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objęli prof. Michał 
Kleiber prezes PAN oraz prof. Józef Oleński Prezes GUS. Konferencja została zorganizowana przez 
Katedrę Polityki Społecznej i Gospodarczej naszej Uczelni przy współudziale Komitetu Nauk De-
mograficznych (KND) oraz Stowarzyszenia SILGIS.

Przed oficjalnym otwarciem konferencji uczest-
nicy zostali zaproszeni do Sali Dworskiej na Zamku 
w Kliczkowie, gdzie zainstalowano wystawę z oka-
zji 220-lecia Głównego Urzędu Statystycznego. Gości 
oprowadzał, kurator wystawy z ramienia GUS, Pan 
Jan Berger.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie prof. Andrze-
ja Rączaszka, który przywitał zaproszonych gości. 
W krótkim wystąpieniu podziękował również współ-
organizatorom za włączenie się w realizację. Następ-
nie głos zabrała prof. Ewa Frątczak, przewodniczą-
ca KND PAN, która przedstawiła zakres meryto-
ryczny planowanych obrad oraz stwierdziła, iż wśród 
uczestników są reprezentanci prawie wszystkich 
większych ośrodków naukowych w kraju. Następ-
nie prof. Józef Oleński po przywitaniu gości przed-
stawił pokrótce plany GUS, w tym spis próbny oraz 

NSP. Kolejne wystąpienie, prof. Janiny Jóźwiak, ho-
norowej przewodniczącej KND PAN, a także przewod-
niczącej Rady Naukowej Konferencji, odnosiło się do 
poparcia inicjatywy organizowania cyklicznych kon-
ferencji demografów. W ostatniej części głos zabra-
li przedstawiciele Akademii Ekonomicznej. Dzie-
kan Wydziału Ekonomii prof. Barbara Kos powita-
ła uczestników w imieniu władz dziekańskich oraz 
pokrótce przedstawiła dorobek Katedry, która zdecy-
dowanie wyróżnia się aktywnością naukową i orga-
nizacyjną na tle pozostałych. Na koniec J.M. Rektor 
prof. Jan Pyka przywitał gości oraz oficjalnie otwo-
rzył konferencję.

Kolejnym punktem tego dnia była pierwsza se-
sja plenarna pt. Demografia a Ekonomia. Przewodni-
czyła jej prof. Janina Jóźwiak. Pierwszym prelegen-
tem był prof. Andrzej Ochocki, który poruszył kwe-
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stię redystrybucji dochodów w perspektywie starze-
nia się ludności Polski. Stwierdził, iż starzenie się 
ludności powoduje narastanie kwestii podziału bie-
żącego strumienia dóbr i usług wytwarzanych w pro-
cesie gospodarczym. Możliwości w tym zakresie są 
zdeterminowane relacjami dynamiki liczby ludności 
aktywnej ekonomicznie, liczby emerytów i wolume-
nu dochodu narodowego. Kolejne wystąpienie, prof. 
Biruty Skrętowicz, traktowało o zróżnicowaniu roz-
woju polskich regionów w kontekście raportu Pol-
ska 2030. W referacie prześledzono dynamikę wy-
branych mierników, reprezentujących sfery uznane 
za wysoce diagnostyczne dla oceny poziomu rozwo-
ju społeczno-gospodarczego regionów (produkcja, in-
westycje, parametry rynku pracy) za lata 2000-2008. 
Następnie głos zabrała dr Agnieszka Chłoń-Domiń-
czak, która przedstawiła wpływ systemu emerytal-
nego na dzietność. Postawiła ona hipotezę, iż zmiany 
zachodzące w polskim systemie emerytalnym mogą 
stanowić element, który przyczynia się do obserwo-
wanego w ostatnich latach wzrostu dzietności w Pol-
sce. Kolejnym prelegentem była dr Anna Janicka-Ży-
licz, która usiłowała dowieść, iż masowa emigracja 
z Polski sprzyja odpływowi ludności „ekonomicznie 
zbędnej” w nowoczesnej gospodarce rynkowej oraz 
prowadzi do zmian demograficznych w przekrojach 
regionalnych – i w ten sposób przyczynia się do pro-
cesu modernizacji polskiej gospodarki. Z kolei wy-
stąpienie dr Doroty Węziak-Białowolskiej poświę-
cone było zróżnicowaniu kapitału ludzkiego według 
cech społeczno-ekonomicznych. Przedstawione zo-
stało w nim podejście do pomiaru kapitału ludzkie-
go Polaków oraz jego wyniki na podstawie Diagnozy 
Społecznej 2009. Doktor Piotr Zieliński skupił się na 
przedstawieniu demograficznych uwarunkowań sys-
temu emerytalnego w Polsce. Ostatnim referentem 
był prof. Krystian Heffner, który skoncentrował się 
na analizie procesów zmian w regionalnym wymia-
rze migracji zagranicznych po wejściu Polski do Unii 
Europejskiej oraz na ich zróżnicowanym oddziały-
waniu na procesy rozwoju regionów. Wykazał także 
znaczenie reemigracji i reintegracji migrantów dla 
prorozwojowych zmian w regionach oraz na efektyw-
ne sposoby wykorzystania emigracji dla wzmacnia-
nia rozwoju regionalnego. Zakończenie pierwszej se-
sji zwieńczyła ożywiona dyskusja, w której szczegól-
nie aktywnie brali udział prof. Dorota Kotlorz oraz 
prof. Kazimierz Frieske. Zwieńczeniem pierwszego 
dnia obrad była uroczysta kolacja.

Drugi dzień konferencji rozpoczęła sesja plenar-
na pt. Informacja, NSP, metodologia badań nauko-
wych. Jej moderatorami zostali prof. Grażyna Szpor 
oraz prof. Józef Oleński. Pierwszy głos zabrał Janusz 
Dygaszewicz z GUS, który przedstawił nowoczesne 
spisy powszechne ludności i mieszkań. Z kolei prof. 
Elżbieta Gołata zaprezentowała model estymacji da-
nych dla małych domen na potrzeby NSP 2011, co 
stanowi kontynuację prac Podgrupy ds. Metod Sta-
tystyczno-Matematycznych. Kolejnym prelegentem 
był prof. Romuald Jończy, który przedstawił sytuację 
demograficzną na obszarach wiejskich. Skupiając się 
na województwie opolskim poruszył kwestię praw-
dziwości danych statystycznych i spisowych. Następ-
nie mgr inż. Krzysztof Mączewski zajął się proble-
matyką systemu informacji przestrzennej oraz jego 
zastosowania w badaniach demograficznych i polity-

ce ludnościowej na przykładzie Mazowieckiego Sys-
temu Informacji Przestrzennej. Kolejne wystąpienie, 
dr. Romana Konarskiego, poświęcone zostało zasto-
sowaniu modelu latentnych klas w szacowaniu pełnej 
struktury populacji w warunkach dostępności czę-
ściowej informacji. Magister Paweł Strzelecki przed-
stawił projekcję liczby osób pracujących w rolnictwie 
do 2035 roku za pomocą dwóch podejść: standardo-
wej projekcji demograficznej oraz wielostanowej pro-
jekcji demograficznej. Ostatni referent, mgr inż. An-
drzej Jarczewski, pokazał, że głównym (z punktu wi-
dzenia rozwoju społeczno-gospodarczego) celem pol-
skiej polityki demograficznej na całe stulecie powin-
na być naprawa struktury wieku ludności. Sesja zo-
stała zakończona ożywioną dyskusją.

Po przerwie odbyły się trzy sesje tematyczne. 
Pierwsza, w której moderatorami byli prof. Kry-
stian Heffner oraz prof. Janusz Słodczyk, zatytuło-
wana została: Ludność, przestrzeń, miasto, metropo-
lie. Pierwsze wystąpienie, prof. Andrzeja Zborowskie-
go, poświęcone zostało wskazaniu przemian demo-
graficzno-społecznych zachodzących w przestrzeni 
polskich metropolii w dobie postindustrialnej. Prze-
miany te były konfrontowane z dynamiką i wzorami 
zmian społecznych występującymi w metropoliach 
Europy Zachodniej i Środkowej. Następne było pró-
bą powiązania typu funkcjonalnego miasta, kreowa-
nego m.in. przez fakt istnienia i działania w miejsco-
wości SSE, z dynamiką zachodzących w nim proce-
sów rozwojowych, a wygłoszone zostało przez dr Ka-
tarzynę Przybyłę. Z kolei mgr Krzysztof Mączewski 
dokonał analizy przestrzennej popytu i podaży na 
rynku pracy w województwie mazowieckim, opartej 
na danych Głównego Urzędu Statystycznego i Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy. Kolejny referat, dr Kata-
rzyny Kocot-Góreckiej, przedstawiał związki między 
aktywnością zawodową, ekonomiczną niepewnością 
i konkurencją na rynku pracy a procesem formowa-
nia rodzin. Profesor Jolanta Grotowska-Leder zajęła 
się problemem diagnozy sieci społecznych, w tym sie-
ci wsparcia mieszkańców wielkiego miasta w porów-
naniu do mieszkańców wsi i małych miast. Magister 
Katarzyna Dyjach z kolei próbowała dokonać identy-
fikacji szans i zagrożeń życia w ośrodkach metropo-
litalnych, wynikającej z pełnienia przez nie funkcji 
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zewnętrznych o znacznym zasięgu przestrzennym. 
Doktor Dagmara Kociuba skupiła się nad celowo-
ścią inwestowania w obszar peryferyjny w kontek-
ście tendencji europejskiej spójności regionalnej i za-
chodzących procesów demograficznych na przykła-
dzie Lubelszczyzny. Ostatnie wystąpienie, dr Beaty 
Łodygi, było próbą ukazania specyfiki zmian demo-
graficznych w aglomeracji poznańskiej na tle prze-
obrażeń zachodzących w woj. wielkopolskim i w kra-
ju w latach 1999-2008.

Druga, tocząca się równolegle, sesja prowadzona 
przez prof. Elżbietę Gołatę oraz prof. Ireneusza Ku-
ropkę zatytułowana została: Procesy demograficzne 
a warunki życia. Pierwsze wystąpienie, prof. Jolan-
ty Kurkiewicz, było przedstawieniem, w jaki sposób 
wzrost rozmiarów populacji w starszym wieku przy 
równoczesnym kurczeniu się zasobów pracy wpły-
wa na poziom życia ludności. Profesor Elżbieta Ko-
towska przedstawiła zagadnienia związane z rodzi-
ną europejską. Opisane zostały struktury, budżety 
czasu oraz kontakty i transfery. Profesor Felicjan 
Bylok skupił się na analizie wpływu wieku i płci na 
zachowania konsumpcyjne. Magister Anna Sączew-
ska-Piotrowska porównała trwałość ubóstwa gospo-
darstw domowych w Polsce w zależności od wieku 
głowy gospodarstwa domowego. Doktor Anna Wi-
narczyk-Raźniak zajęła się wskazaniem regional-
nego zróżnicowania Polski pod względem poziomu 
życia oraz analizą przemian wybranych wskaźni-
ków w okresie ostatnich lat. Doktor Małgorzata Pod-
ogrodzka poruszyła kwestię wpływu przeciążenia 
pracą na zaangażowanie społeczne ludności. Ostat-
nia referentka, dr Monika Stanny, omówiła zróżnico-
wanie regionalne wybranych problemów ludnościo-
wych na polskiej wsi z perspektywy rozwoju społecz-
no-gospodarczego.

Trzecia sesja odbywająca się w tym czasie po-
święcona była Trwaniu życia i umieralności, a pro-
wadzili ją prof. Mirosława Gazińska i prof. Andrzej 
Ochocki. Pierwsze wystąpienie, prof. Mirosławy Ga-
zińskiej, dotyczyło zmian tempa umieralności. Dok-
tor Monika Papież przeprowadziła statystyczną ana-
lizą zmian umieralności w krajach Unii Europejskiej 
w latach 1960-2006. Magister Oskar Knapik zajął się 
problematyką określenia jednolitych grup ze wzglę-
du na umieralność w poszczególnych województwach 
w Polsce. Doktor Anna Sowińska omówiła problema-
tykę samobójstw wskazując na ich przyczyny, głów-
nie niską jakość życia. Ostatnie wystąpienie, dr Wik-
torii Wróblewskiej, dotyczyło wyników oszacowa-
nia oczekiwanego trwania życia w zdrowiu. Ponad-
to, w tej sesji nadprogramowo wystąpił również prof. 
Sławomir Kurek, który pokrótce przedstawił najważ-
niejsze przemiany demograficzne w Polsce w kontek-
ście drugiego przejścia demograficznego.

Po przerwie odbyła się sesja plenarna zatytuło-
wana Demografia a socjologia. Moderatorami byli 
prof. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska i prof. Ka-
zimierz Frieske. Pierwsze wystąpienie, dr Marty Ho-
zer-Koćmiel, dotyczyło wpływu wybranych zmiennych 
demograficznych i ekonomicznych na wykorzystanie 
czasu przez kobiety. Postawiła ona tezę, że zmia-
ny w alokacji czasu kobiet są silniej uwarunkowane 
przez procesy demograficzne niż ekonomiczne. Dok-

tor Anna Matysiak przedstawiła tezę, iż pomimo że 
związki nieformalne są coraz bardziej rozpowszech-
nione w niemal całej Europie, to w Polsce wciąż pozo-
stają one zjawiskiem marginalnym wświetle danych. 
Profesor Andrzej Przymeński z kolei podjął próbę 
rozpoznania struktury klasowej współczesnego spo-
łeczeństwa polskiego oraz konsekwencji jej istnie-
nia, w takiej lub innej postaci, dla teorii i praktyki. 
Doktor Aneta Ptak-Chmielewska omówiła zagadnie-
nia związane z podziałem obowiązków oraz satysfak-
cją płynącą ze związków. Doktor Dorota Bartosińska 
przedstawiła analizę sieci kontaktów i transferów 
społecznych młodych kobiet w kontekście rodziny 
w Polsce. Wystąpienie dr Doroty Węziak-Białowol-
skiej poświęcone zostało problemowi dyskryminacji 
w miejscu pracy. Był on próbą zdiagnozowania jakie 
najczęściej próby dyskryminacji występują w miej-
scy pracy. Doktor Grzegorz Węgrzyn z kolei mówił 
o kwestii narodowości śląskiej oraz o jej rozkwicie 
i pewnym przebudzeniu kulturalnym Ślązaków.

Po przerwie odbyły się kolejne trzy sesje tema-
tyczne poświęcone kolejno procesom demograficz-
nym w kontekście rynku pracy, płodności i rodzinie 
oraz przeszłości i przyszłości procesów demograficz-
nych. W trakcie pierwszej sesji, prowadzonej przez 
prof. Irenę Kotowską oraz prof. Dorotę Kotlorz, w in-
teresujący sposób przedstawione zostały przez prof. 
Elżbietę Gołata wyniki badań dotyczących lokalnego 
rynku pracy z perspektywy dojazdów do pracy. Pro-
fesor Gołata zwróciła uwagę na relację między prze-
mianami demograficznymi, społecznymi i ekono-
micznymi w przekroju jednostek urbanistycznych re-
gionów miejskich. Kolejne wystąpienie, dr. Andrze-
ja Barczyńskiego poświęcone zostało aktywizacji za-
wodowej osób niepełnosprawnych. Podjęto tu próbę 
oceny skuteczności działań na rzecz wyrównywania 
szans oraz wskazania zadań dla współczesnej poli-
tyki społecznej. Kolejnym prelegentem była dr Mag-
dalena Rękas, która poddała ocenie działania mające 
na celu pobudzenie przedsiębiorczości kobiet w Pol-
sce i innych krajach Unii Europejskiej. Ostatnie wy-
stąpienie w tej sesji, mgr Sabiny Kubiciel, dotyczyło 
sytuacji cudzoziemców na polskim rynku pracy. Pre-
legentka przedstawiła wyniki badań dotyczące opol-
skiego rynku pracy w kontekście wprowadzanych 
przepisów prawnych.

Równolegle prowadzona sesja druga obejmowała 
problemy współczesnych procesów demograficznych 
w polityce rodzinnej. Moderatorami tej sesji byli 
prof. Ewa Frątczak oraz prof. Jolanta Kurkiewicz. 
Jako pierwsza zabrała głos prof. Bożena Balcerzak-
Paradowska, która zwróciła uwagę na fakt, iż wzrost 
liczby osób starszych spowoduje zwiększenie obcią-
żenia systemów zabezpieczenia społecznego: eme-
rytalno-rentowego, pomocy społecznej, świadczeń 
zdrowotnych. Ponadto, prof. Balcerzak-Paradowska 
przedstawiła w skrócie demograficzne wyzwania dla 
polityki rodzinnej i kierunki działań. Doktor Milena 
Lange przedstawiła następnie instytucjonalne for-
my opieki nad dzieckiem w powiązaniu ze zmiana-
mi zachowań prokreacyjnych na tle przeobrażeń za-
chodzących w województwie wielkopolskim i w kra-
ju w latach 1999-2008. Następnie dr Anna Matysiak 
omówiła wpływ poziomu wykształcenia kobiet na za-
chowania prokreacyjne w kontekście przemian spo-
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łeczno-ekonomicznych. W swoim wystąpieniu prele-
gentka wskazała główne podstawy do sformułowa-
nia wniosku o silnie różnicującym wpływie poziomu 
wykształcenia na przejście do pierwszych i drugich 
urodzeń. Kolejne wystąpienie, dr Małgorzaty Paw-
lus, poświęcone zostało wpływowi feminizmu na sfe-
rę płodności. Przedstawiona analiza zidentyfikowa-
ła główne czynniki indywidualne, które oddziaływa-
ją zarówno na decyzję o dziecku, jak i jej realizację. 
Profesor Jerzy Kowaleski przedstawił następnie dy-
namikę małżeńskości, rozrodczości i umieralności po 
1990 roku wśród mieszkańców obszarów wiejskich. 
Sesję zakończyło wystąpienie dr Joanny Krupowicz 
dotyczące cykliczności procesu rozrodczości na przy-
kładzie wybranych krajów.

Trzecia i ostatnia sesja tematyczna w tym dniu 
prowadzona została przez prof. Cezarego Kuklo oraz 
prof. Grażynę Trzpiot. Profesor Robert Rauziński 
jako pierwszy zabrał głos poruszając kwestię sytuacji 
repatriantów w strukturze demograficznej ludności 
Ziem Zachodnich i Północnych po II wojnie świato-
wej. Zwrócił on uwagę, iż wysoki przyrost natural-
ny ludności Kresów, wysokie aspiracje młodzieży do 
kształcenia wyższego i średniego, szybka adapta-
cja do nowych warunków środowiska przyrodnicze-
go i pracy, głębokie zmiany w strukturze zawodowej 
i społecznej były głównymi czynnikami umacniania 
kapitału ludzkiego i społecznego Opolszczyzny. Dok-
tor Maria Soja z kolei omówiła sytuację mniejszo-
ści narodowych i etnicznych w Karpatach Polskich 
w XIX i XX wieku wskazując na przyczyny i skut-
ki zmiany struktury narodowościowej i etnicznej ba-
danego obszaru. Następnie mgr Anna Majdzińska 
przedstawiła analizę przestrzennego zróżnicowania 
zaawansowania drugiego przejścia demograficzne-
go w Polsce, przeprowadzoną na podstawie taksono-
micznych metod klasyfikacji obiektów, stanowiących 
podstawę wyodrębnienia regionów o podobnym prze-
biegu procesów demograficznych. Na zakończenie  
dr Krzysztof Szwarc wskazał aktualny stan i per-
spektywy przestrzennego zróżnicowania przyrostu 
naturalnego w Polsce.

Ostatni dzień obrad rozpoczął się od sesji plenar-
nej zatytułowanej Demografia a polityka społeczna, 
prowadzonej przez prof. Bożenę Balcerzak-Paradow-
ską oraz prof. Andrzeja Rączaszka. Jako pierwsza 
wystąpiła prof. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska 
przedstawiając problem dziedziczenia biedy i wyklu-
czenia społecznego. Profesor Warzywoda-Kruszyń-
ska przedstawiła społeczny mechanizm dziedzicze-
nia biedy w łódzkich enklawach na podstawie wyni-
ków badań przeprowadzonych w 2009 roku w ramach 
projektu WZLOT – „Wzmocnić szanse i osłabić trans-
misje biedy w miastach województwa łódzkiego”. Na-
stępnie głos zabrała prof. Irena Kotowska omawia-
jąc zapotrzebowanie na pomoc wśród osób starszych 
w świetle wyników Diagnozy Społecznej 2009. Ma-
gister Ewelina Słotwińska-Rosłanowska podjęła pró-
bę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu zachowa-
nia i decyzje rodziców w zakresie łączenia funkcji ro-
dzicielskich z pracą zawodową zdeterminowane są 
przez obowiązujące rozwiązania prawne, a w jakiej 
mierze są efektem presji otoczenia, przekonań i ste-
reotypów. Kolejnym prelegentem była dr Grażyna 
Magnuszewska-Otulak, która poruszyła temat prze-

mian ludnościowych w kontekście systemu ochrony 
zdrowia. Prelegentka zauważyła, iż w następstwie 
odkładanych decyzji dotyczących ochrony zdrowia, 
zwłaszcza związanych z dostępem do opieki medycz-
nej, może nastąpić wzrost zagrożeń, w tym wzrost 
umieralności, także niemowlęcej, pogorszenie sta-
nu zdrowia ludności zarówno w aspekcie obiektyw-
nym, jak subiektywnym. Z kolei dr Edyta Jurczak-
Pejko omówiła kwestię rozwodów w Polsce zwraca-
jąc uwagę, iż rozpoznanie przyczyn rozwodów sta-
nowi klucz do podejmowania odpowiednich działań 
w ramach polityki prorodzinnej i hamowania spad-
ku wartości trwałości małżeństwa i rodziny. Sesję 
plenarną zakończyło wystąpienie dr. Jana Łopato 
dotyczące procesów demograficznych w mieszkal-
nictwie w Polsce.

Po przerwie odbyły się ostatnie zaplanowane trzy 
sesje tematyczne dotyczące kwestii migracji i mniej-
szości narodowych, starzenia się ludności oraz regio-
nalnych problemów demograficznych rynku pracy. 
Pierwszą sesję, prowadzoną przez prof. Roberta Rau-
zińskiego oraz prof. Janusza Balickiego, otworzyło 
wystąpienie prof. Grażyny Trzpiot, która przedsta-
wiła główne determinanty zachowań proemigracyj-
nych Polaków. Następnie zabrał głos prof. Zbigniew 
Długosz, który prześledził migracje zagraniczne lud-
ności w Polsce pod kątem ich kierunku tak z punk-
tu widzenia obszaru odpływu ludności, jak miejsca 
docelowego tych przemieszczeń. Następnie mgr Mar-
ta Anacka pokazała analizę selektywności migracji 
Polaków, a dr Agata Górny wskazała wybrane ce-
chy napływu cudzoziemców do Polski z naciskiem na 
trwałość i tymczasowość w mobilności obcokrajow-
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ców przyjeżdżających do Polski od końca lat osiem-
dziesiątych XX wieku. Magister Witold Śmigielski 
omówił zamiary emigracyjne młodych ludzi w świe-
tle wyników badań ankietowych. Kolejnym prelegen-
tem była mgr Diana Rokita, która przedstawiła wy-
niki badań dotyczących zróżnicowań społeczno-eko-
nomicznych wsi migrujących i niemigrujących. Na-
stępnie dr Marta Rostropowicz-Miśko omówiła sy-
tuację demograficzną i społeczną Śląska Opolskiego 
w latach 1989-2008. Wskazała ona na istotną kwe-
stię rozbitych rodzin, gdzie wskutek wyjazdów za-
robkowych jednego lub obojga rodziców następuje 
wzrost liczby rodzin niepełnych, a także wzrost licz-
by rozwodów. Sesję zakończyło wystąpienie mgr Jo-
anny Machnis poruszające problem migracji mło-
dzieży z województwa warmińsko-mazurskiego.

Równolegle prowadzona druga sesja, której mo-
deratorami byli prof. Biruta Skrętowicz oraz prof. 
Jerzy Kowaleski, dotyczyła starzenia się ludności. 
Pierwszym prelegentem była prof. Elżbieta Kotow-
ska, która pokrótce przedstawiła uwarunkowania 
kontynuacji pracy zawodowej osób starszych w kra-
jach UE. Profesor Kotowska zauważyła, iż czynniki 
związane z warunkami udziału na rynku pracy spe-
cyficznymi dla danego kraju wydają się mieć większe 
znaczenie dla kobiet. Z kolei dr Marek Niezabitowski 
zajął się problemami aktywności życiowej i społecz-
nej starszych mieszkańców analizowanych w bada-
niu POLSENIOR obiektów, pod kątem zamieszkania 
i zaspokajanych w nim potrzeb, a także ewolucji po-
staw seniorów wobec swojego mieszkania i jego naj-
bliższego otoczenia. Doktor Ewa Soja omówiła wyni-
ki badań przedsiębiorstw i instytucji publicznych do-
tyczące starszych pracowników w Polsce. Dokonała 
oceny działania kardy kierowniczej w zakresie dosto-
sowywania swoich podmiotów do warunków związa-
nych ze starzeniem się populacji Polski. Następnie 
prof. Ivan Škotkovský przedstawił proces starzenia 
się ludności w Czechach po 1990 roku z uwzględ-
nieniem regionalnych różnic. Na zakończenie se-
sji wystąpił dr Marek Tkaczuk omawiając specyfikę 
III sektora w warunkach starzenia się polskiego spo-

łeczeństwa. Doktor Tkaczuk zauważył niebagatelną 
rolę sektora non-profit próbującego uzupełniać, wy-
ręczać i zastępować często słabnące i nieskuteczne 
przedsięwzięcia polityki społecznej państwa (rządo-
wej i samorządowej) w stosunku do starszej części 
społeczeństwa.

Trzecia sesja tematyczna, prowadzona przez 
prof. Krzysztofa Malika, rozpoczęła się wystąpie-
niem prof. Anny Organiściak-Krzykowskiej na te-
mat wpływu procesów demograficznych na lokalny 
rynek pracy. Następnie prof. Ryszard Horodeński 
przedstawił problemy rynku pracy na tle procesów 
demograficznych województw północno-wschodnich 
oraz zwrócił uwagę, iż ścisły związek zmian struk-
turalnych i rozwoju gospodarczego implikuje tezę 
o konieczności dokonywania zmian strukturalnych 

w gospodarce, a ponadto uzasadnia potrzebę prowa-
dzenia określonej polityki strukturalnej. Następnie 
prof. Krzysztof Malik omówił demograficzne uwa-
runkowania rynku pracy kadr na Śląsku Opolskim 
w perspektywie 2035 roku. Na zakończenie dr Dag-
mara Kociuba wskazała na procesy i zjawiska demo-
graficzne zachodzące w Lublinie w okresie transfor-
macji oraz przedstawiła ich konsekwencje gospodar-
cze, w szczególności dotyczące rynku pracy, a ponad-
to dochodów ludności, poziomu PKB, zmian struktu-
ralnych w przedsiębiorstwach.

Konferencję zakończyła sesja plenarna, prowa-
dzona przez prof. Andrzeja Rączaszka, gdzie na 
początku moderatorzy poszczególnych sesji przed-
stawili poruszane na nich zagadnienia. Następ-
nie prof. Ewa Frątczak podziękowała organizato-
rom za trud włożony w przygotowanie konferencji. 
Z kolei prof. Janina Jóźwiak i prof. Józef Oleński 
podsumowali konferencję i oficjalnie zamknęli ob-
rady. Na zakończenie prof. Andrzej Rączaszek po-
dziękował uczestnikom za liczne przybycie oraz 
pożegnał ich w imieniu organizatorów zapowiada-
jąc jednocześnie, że II Ogólnopolską Konferencję 
demografów zorganizuje Uniwersytet Szczeciński 
w 2012 roku.
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Justyna Brzezińska

Ocena wyróżniająca  
dla kierunku zarządzanie!

Prezydium Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej przyznało w czerw-
cu ocenę wyróżniającą dla kierunku 
zarządzanie prowadzonego na Wy-
dziale Zarządzania naszej Uczelni. 
Jest to pierwszy przypadek w Polsce, 
w którym taką ocenę zdobył kieru-
nek zarządzanie prowadzony przez 
publiczną uczelnię wyższą.

Wizytacja Zespołu Oceniające-
go Państwowej Komisji Akredyta-
cyjnej miała miejsce 14-15 listopa-
da 2009 roku. Wyróżniająca ocena 
jakości kształcenia na kierunku za-
rządzanie prowadzonym na poziomie 
studiów pierwszego i drugiego stop-
nia oraz jednolitych studiów magi-
sterskich została uzasadniona speł-
nieniem wymagań kadrowych, pro-
gramowych oraz organizacyjnych 
w stopniu znacznie przekraczającym 
obowiązujące standardy.

Skala ocen Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej składa się z czterech 
pozycji: negatywna, warunkowa, po-
zytywna oraz wyróżniająca. Ocena 
wyróżniająca jest oceną najwyższą. 
„Ocenę wyróżniającą może otrzymać 
jednostka na kierunku studiów wy-
różniającym się koncepcją kształce-
nia, wysokim poziomem i wzorową 
organizacją prowadzonej działalno-
ści dydaktycznej i naukowej, wdro-
żonym kompleksowym wewnętrz-
nym systemem zapewnienia jako-
ści kształcenia, orientacją na efekty 
kształcenia, dobrą bazą materialną, 
zakresem i charakterem współpra-
cy międzynarodowej, wybitną kadrą 
o uznaniu krajowym i międzynaro-
dowym oraz oferująca studentom 
udział w studiach i programach mię-
dzynarodowych, a także stwarzająca 
warunki do rozwoju ich zaintereso-
wań naukowych i zawodowych oraz 
aktywności naukowej i samorządo-
wej. Ocena ta może zostać sformuło-
wana po dokonaniu oceny wszystkich 
lub przeważającej części uczelni pro-
wadzących dany kierunek. Kolejna 

ocena jest dokonywana po upływie 
8 lat, o ile nie zaistnieją przesłanki 
do przeprowadzenia jej wcześniej” 
(www.pka.edu.pl).

Na szczególne uznanie wśród eks-
pertów zasłużył realizowany program 
studiów charakteryzujący się spójno-
ścią między podstawowymi elemen-
tami procesu dydaktycznego, tj. wła-
ściwie określonymi efektami kształ-
cenia, kompetencjami absolwentów, 
programem studiów, formą i metoda-
mi prowadzonych zajęć, dorobkiem 
kadry akademickiej oraz założeniami 
procesu bolońskiego. Państwowa Ko-
misja Akredytacyjna wyróżniła tak-
że prowadzone kursy dla „nie-ekono-
mistów” na studiach II stopnia, któ-
re służą ochronie jakości kształcenia. 
Wysoką ocenę ekspertów Państwo-
wej Komisji Akredytacyjnej uzyska-
ła przede wszystkim kadra naukowo-
dydaktyczna zaliczana do minimum 
kadrowego kierunku zarządzanie, 
które znacznie przekracza wyma-
gania ustawowe (48 osób, w tym 14 
z tytułem naukowym profesora lub 
stopniem naukowym doktora habi-
litowanego) i posiadająca najwyższe 
kwalifikacje w zakresie zarządzania 
i marketingu. O wysokim poziomie 
kadry świadczy również wybór pra-
cowników tego kierunku do Komite-
tów Naukowych PAN, Rady Nauki, 
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, KBN i innych. Specjal-
ności naukowe kadry akademickiej 
tworzące minimum kadrowe na kie-
runku zarządzanie wypełniają bar-
dzo szerokie spektrum kanonu wie-
dzy kierunku, co tworzy bardzo dobre 
warunki do realizacji procesu kształ-
cenia na studiach I i II stopnia, a tak-
że na studiach doktoranckich.

Wydział Zarządzania, jako naj-
starszy i największy wydział Uczel-
ni, posiada pełne uprawnienia aka-
demickie do nadawania stopni na-
ukowych doktora i doktora habilito-
wanego nauk ekonomicznych w dys-

cyplinach: ekonomia i nauki o za-
rządzaniu, a także do występowania 
z wnioskami o tytuł naukowy profe-
sora nauk ekonomicznych. Zasady 
dyplomowania i jakość prac dyplomo-
wych na kierunku zarządzanie odpo-
wiadają najwyższym standardom 
uczelni akademickich, czego potwier-
dzeniem są liczne nagrody zdobywa-
ne przez studentów. Rozwój kompe-
tencji osobowościowych studenci kie-
runku zarządzania realizują poprzez 
aktywne uczestnictwo w organizo-
waniu konferencji, seminariów oraz 
warsztatów w ramach istniejących 
kół naukowych, tj. Koła Naukowego 
AD_VENTURE, Synergia oraz Meri-
tum. Istotnym elementem w rozwoju 
zainteresowań studentów jest możli-
wość ich uczestniczenia w programie 
wymiany studentów zarówno w ska-
li międzynarodowej, jak i ogólnopol-
skiej. Realizowane umowy i projekty 
międzynarodowe skutkowały rosną-
cą liczbą gości zagranicznych przy-
jeżdżających na zaproszenie katedr 
kierunku zarządzanie. Współpraca 
międzyuczelniana i międzynarodowa 
rozwijana jest także w ramach sieci 
naukowych i konsorcjów, dzięki cze-
mu powstało wiele wspólnych projek-
tów badawczych i naukowych.

Oferta dydaktyczna kierunku za-
rządzanie jest ściśle związana ze zmia-
nami na rynku pracy, a także z zainte-
resowaniem studentów. Na kierunku 
zarządzanie prowadzone są bezpłatne 
studia w 3 językach obcych, tj. Interna-
tional Business w języku angielskim, 
MSC International Business and En-
terprise w języku angielskim oraz Ma-
ster Europeen en Management des Re-
lations aux Consommateurs (Consu-
mer Relations Management) w języku 
francuskim. Planowane jest także uru-
chomienie nowej specjalności w języku 
niemieckim prowadzonej we współ-
pracy z uniwersytetem Hochschule für 
Technik und Wirtschaft des Saarlan-
des (HTW) w Niemczech.

Szczególnie wysoko przez Ze-
spół PKA zostały ocenione Wykłady 
Dziekańskie, które zainicjował Dzie-
kan Wydziału Zarządzania w celu 
poszerzania kontaktów studentów 
i pracowników Uczelni z badacza-
mi i praktykami z kraju i zagranicy. 
Państwowa Komisja Akredytacyjna 
oceniła także bardzo wysoko działal-
ność naukową i współpracę między-
narodową realizowaną na kierunku 
zarządzanie. Baza dydaktyczna Wy-
działu oceniona została jako nowo-
czesna i dostosowana do potrzeb dy-
daktycznych i naukowych.
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Nasza Uczelnia jest jednym z współzałożycieli kon-
sorcjum, które zawiązało się w województwie śląskim, 
by wspólnie promować studiowanie w regionie. Inicja-
torzy przedsięwzięcia mają ambitne plany, by przy-
jeżdżający tu studenci pochodzili m.in. Azji i Ameryki  
Południowej. Konsorcjum powstało w maju br. Współ-
tworzą je także: Akademia Muzyczna w Katowicach, 
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia 
Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Akade-
mia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Politech-
nika Częstochowska, Politechnika Śląska, Śląski Uni-
wersytet Medyczny oraz Uniwersytet Śląski.

Uczelnie wchodzące w skład Konsorcjum oddalo-
ne są od siebie maksymalnie o 80 km. Oferują studia 
na dowolnym kierunku, którego ukończenie gwaran-
tuje uzyskanie dobrej pracy lub będzie podstawą do re-
alizacji celów naukowych. To atrybuty, które docenia 
wiele osób podejmujących studia w województwie ślą-
skim. Wzmacniając je i promując, konsorcjanci pragną 
powiększyć potencjał ekonomiczny i kulturowy regio-
nu poprzez jego umiędzynarodowienie.

Aby zrealizować swoje cele, członkowie Konsor-
cjum planują skupić się w dużej mierze na przycią-
gnięciu studentów z Azji oraz regionu Ameryki Połu-
dniowej. To dynamiczne i otwarte społeczeństwa pra-
gnące kształcić się na całym świecie. Dla uczelni wcho-
dzących w skład Konsorcjum to także okazja do tego, 

by studenci mogli nawiązać znajomości, które łatwiej 
pozwolą odnaleźć się w na arenie międzynarodowej za-
równo w życiu zawodowym, jak i naukowym. Uczelnie 
wchodzące w skład Konsorcjum będą także aktywnie 
pomagać swoim międzynarodowym studentom w od-
bywaniu praktyk zawodowych u śląskich przedsiębior-
ców, poprzez współpracę z izbami i stowarzyszeniami 
gospodarczymi. Studenci-obcokrajowcy to bowiem na-
turalni ambasadorowie województwa śląskiego w swo-
ich macierzystych krajach. Podkreślili to sami zainte-
resowani – studenci z zagranicy, którzy wzięli udział 

ŚląSkie PełNe ObCOkrajOwCów!
Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Marcin Baron
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w konferencji prasowej konsorcjum. Odbyła się ona 9 września 
w Rondzie Sztuki i cieszyła się dużym zainteresowaniem me-
diów. Głos w dyskusji zabierali również prof. Wojciech Dyduch, 
prorektor ds. edukacji oraz Edyta Lachowicz-Santos z Zespołu 
Promocji Zagranicznej.

Warto podkreślić, że zawiązanie konsorcjum jest kolejnym 
krokiem, jaki podjęła Uczelnia w budowaniu współpracy ślą-
skich szkół wyższych na rzecz promocji międzynarodowej. Wcze-
śniej inspirowaliśmy i koordynowaliśmy bowiem projekt „Stu-
dy in Silesia”, w ramach którego zrealizowano między innymi 
wspólne stoisko na międzynarodowych targach EAIE w Krako-
wie w 2005 roku, wspólne stoisko na międzynarodowych tar-
gach EAIE w Bazylei w 2006 roku, ekspozycję „Study in Sile-
sia” w ramach dużego stoiska „Higher Education in Poland” na 
międzynarodowych targach EAIE w Trondheim w 2007 roku 
oraz podobne przedsięwzięcia na międzynarodowych targach 
EAIE w Antwerpii i Madrycie w latach 2008 i 2009. Nie bez 
znaczenia pozostaje także organizowana przez Uczelnię kon-
ferencja dla studentów zagranicznych studiujących na Śląsku 
„Silesia Days”, w organizację której włączają się także inne 
szkoły wyższe regionu.

2010 rok obfitował w liczne zagraniczne podróże 
oraz inicjatywy. Do Sylwestra pozostało jednak jeszcze 
trochę czasu, tak więc nie zamierzamy osiąść na lau-
rach i dokonać czegoś jeszcze. Na przełomie kwietnia 
i maja odwiedziliśmy Daleki Wschód – Chińską Repu-
blikę Ludową. Podczas ponaddwutygodniowego tour-
nee zawitaliśmy do Pekinu, Changshu oraz Shangha-
ju. Poza poznawaniem tak egzotycznej dla nas chiń-
skiej kultury, mieliśmy przede wszystkim okazję za-
prezentować swój popisowy program wokalno-arty-
styczny. Podczas IV Międzynarodowego Festiwalu 
Folklorystycznego w Changshu koncertowaliśmy na 
siedmiu scenach w różnych częściach ponaddwumilio-
nowego miasta, reprezentując tak obcy Chińczykom 
polski folklor. Z kolei wieczorne spotkania z pozostały-
mi uczestnikami festiwalu, m.in. z Wenezueli, Tajlan-
dii, Grecji, Serbii, Rosji oraz Chin, sprzyjały między-
narodowej integracji, a muzyka i taniec okazały się do-
skonałym środkiem komunikacji. Po wojażach w sto-
licy Chin oraz w trakcie festiwalu podbiliśmy Szan-
ghaj, miasto, na które zwrócone były oczy całego świa-
ta. W ramach promocji polskiego pawilonu na Targach 
EXPO Shanghaj 2010 Silesianie reprezentowali naszą 
narodową kulturę. Koncertowaliśmy przy polskim pa-

Pełen wrażeń rok  
dla  „Silesian” Aleksandra Szunke

Taniec, śpiew i muzyka to pasje, które łączy Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie”. W ciągu ponad 33 lat 
działalności Zespołu uczestniczyliśmy w kilkuset koncertach, uświetniając największe i najbardziej pre-
stiżowe wydarzenia nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Czego dokonaliśmy w tym roku?
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wilonie przed międzynarodową publicznością uczestni-
ków Wystawy, co spotkało się z ogromnym uznaniem 
i zainteresowaniem. Publiczność żywo reagowała na 
program artystyczny, oklaskując nas gromkimi bra-
wami. Zespołowym hitem okazała się, przygotowana 
specjalnie na ten wyjazd, znana Chińczykom piosenka 
– Molihua. Ponadto, podczas Dnia Europejskiego or-
ganizowanego na terenach wystawowych, wzięliśmy 
udział w „Paradzie Schumana”, w której uczestniczy-
li przedstawiciele 27 państw Unii Europejskiej. Z tej 
okazji polski pawilon odwiedził Sekretarz Stanu w Mi-
nisterstwie Spraw Zagranicznych RP Pan Mikołaj Dow-
gielewicz. Występy prezentowane w trakcie parady za-
chwyciły również wiceprzewodniczącą Komisji Euro-
pejskiej Viviane Reding, która osobiście podziękowała 
Zespołowi za uświetnienie imprezy. Co istotne, działal-
ność Silesian podczas Targów EXPO odnotowały chiń-
skie media. Zdjęcia opublikowano w największym an-
glojęzycznym dzienniku „China Daily”.

Chiny to jednak nie jedyny kierunek Silesian w bie-
żącym roku. Lato, wakacje i słońce skłoniły nas do wy-
jazdu do Turcji, gdzie mieliśmy okazję wziąć udział 
w VIII Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycz-
nym, który odbywał się w malowniczym, położonym 
w europejskiej części Turcji – mieście Kesan. Gościli 

tam również reprezentanci Łotwy, Czarnogóry, Ru-
munii, Cypru oraz Turcji, z którymi szybko znaleźli-
śmy wspólny język. Integracji sprzyjały bowiem, orga-
nizowane przez poszczególne państwa, wieczory naro-
dowe. Podczas polskiego wieczoru zaprezentowaliśmy 
namiastkę polskiej kultury i zwyczajów. Nie mogło 
zabraknąć tradycyjnych polskich potraw, z żurkiem, 
smalcem i kiełbasą na czele, jak również nauki tańców 
ludowych – od trojaka po poloneza. Poza festiwalem 
oraz częstych wizytach na plaży, zwiedziliśmy również 
europejsko-azjatycką i gospodarczą stolicę kraju Ata-
türka – Stambuł oraz okoliczne miejscowości, takie jak 
Erikle, Yayla oraz Edirne.

Poza zagranicznymi wyjazdami Zespół za cel przy-
jął sobie, szczególnie w 2010 roku, popularyzację dzie-
dzictwa kulturowego Śląska oraz rozbudzanie ambicji 
i potrzeby tańca. W tym roku po raz pierwszy zorgani-
zowaliśmy wydarzenie kulturalno-edukacyjne pod na-
zwą „TROJAK 2010”. Nasz autorski projekt, w zakre-
sie upowszechniania śląskiego folkloru, ma nowy, in-
nowacyjny i niepowtarzalny wymiar. Jest to bowiem 
pierwsze tego typu przedsięwzięcie podejmowane na 
tym terenie. Daje możliwość zaprezentowania się pa-
rom oraz trójkom tanecznym w repertuarze związa-
nym z regionem, w którym żyją. Innowacyjności pro-
jektu nadaje fakt, iż jest to pierwsze wydarzenie w Pol-
sce, w ramach którego organizowany jest konkurs tań-
ców śląskich. Źródłem inspiracji dla organizatorów 
były turnieje tańców polskich w formie towarzyskiej, 
tak modne i popularne obecnie w całej Polsce. Jednak-
że nasz konkurs skupiał się wyłącznie wokół śląskie-
go repertuaru – od Puszczanego, Kowola i Gołąbka po 
Trojaka. Ponadto, w części konkursowej stworzono ka-
tegorię trójek tanecznych, które prezentowały wyłącz-
nie tytułowego Trojaka – symbol ludowej tradycji re-
gionu śląskiego. Konkurs poprzedzało seminarium 
z zakresu muzyki i tańca oraz metodyki nauczania, 
skierowane do nauczycieli, dydaktyków oraz instruk-
torów tańca ludowego, którzy przygotowywali tance-
rzy biorących udział w konkursie. Finał całego projek-
tu odbył się w centrum Katowic, na popularnej obecnie 
ulicy Mariackiej. Podczas imprezy plenerowej, adreso-
wanej do wszystkich mieszkańców województwa ślą-
skiego i okolic, można było podziwiać występy śląskich 
artystów – zespołów folklorystycznych, chóru Akade-
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mii Ekonomicznej, zespołu wokalnego oraz folkowego. 
Imprezę uświetniły również gościnne występy zespo-
łów z Ukrainy oraz Węgier. Mamy nadzieję, iż kolejne 
edycje „TROJAKA” będą cieszyły się jeszcze większym 
zainteresowaniem oraz frekwencją, a konkurs ten sta-
nie się wydarzeniem cyklicznym, upowszechniającym 
śląski folklor.

Pragnąc sprawdzić swoje umiejętności wokalno-
artystyczne oraz poddając się ocenom specjalistów, 
w maju br. wzięliśmy udział w IX Europejskich Nad-
bużańskich Spotkaniach Folklorystycznych w Sokoło-
wie Podlaskim. Zeprezentowaliśmy suitę tańców ślą-
skich oraz tańce miejskie z regionu Śląska Cieszyń-
skiego i mamy się czym pochwalić. Silesianie otrzyma-
li I nagrodę, przyznaną przez Dyrektora Mazowieckie-
go Centrum Kultury i Sztuki, za muzyczne opracowa-
nie repertuaru, podkreślające typowe brzmienie pre-
zentowanych subregionów, ciekawe rozwiązania cho-
reograficzne oraz ogólny wyraz artystyczny.

W tym roku w grudniu czeka nas również kolej-
ny już koncert przed Międzynarodową Radą Stowa-
rzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej  
– CIOFF, której komisja przyznaje weryfikację najlep-
szym zespołom folklorystycznym. To właśnie dzięki ich 
dotychczasowej rekomendacji mieliśmy okazję wziąć 
udział w międzynarodowych festiwalach pod patrona-
tem CIOFF-u. Mamy więc nadzieję, iż tegoroczny kon-
cert przedłuży uzyskaną przed dwoma laty weryfika-
cję i w kolejnych latach będziemy mogli kontynuować 
współpracę z Polską Sekcją CIOFF.

Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie” to nie tylko obco-
wanie z polskim folklorem, tradycją i kulturą. To moż-
liwość zaznania niecodziennych wrażeń, przygód, po-
znania ciekawych ludzi, obcowania z innymi nacjami 
i kulturami oraz poznania najdalszych zakątków na-
szego globu. Miła atmosfera, wspólne imprezy i nowi 
przyjaciele to wartość, jaką dają członkowie naszego 
Zespołu. Wszystkich, którzy pragną dołączyć do na-
szego grona, rozwijać swoje wokalno-taneczne pasje, 
przeżyć niezapomniane chwile, doświadczyć między-
narodowych wojaży, zachęcamy do wstąpienia w na-
sze szeregi.

Nasz LipDub  
– pierwszy wśród śląskich uczelni 

9 czerwca 2010 roku miała miejsce oficjalna wirtualna premiera naszego LipDub’a. 
Realizowany projekt miał na celu promocję Uczelni w Polsce i za granicą.

Wirtualna premiera
Każda premiera filmowa kojarzy się z czerwonymi 

dywanami, limuzynami i celebrytami. Akademia Eko-
nomiczna zaprosiła jednak wszystkich gości na pierwszą, 
wśród śląskich uczelni wyższych, premierę LipDub’a  
w dość nietypowy sposób. Mógł w niej uczestniczyć każ-
dy, co więcej – w dogodny dla siebie sposób: przy ka-
wie, przy obiedzie, ze znajomymi, w pubie czy restau-
racji, także na świeżym powietrzu. Taką możliwość 
dają aktualnie tzw. nowe media, a wśród nich popu-
larne portale społecznościowe. Wystarczy jedynie do-
stęp do Internetu, komputer, laptop czy telefon komór-
kowy. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wielu gości 
można wtedy pomieścić. Zaproszenia do władz regio-
nalnych, miejskich, studentów i kandydatów na studia 
zostały rozesłane pocztą elektroniczną. LipDub’a moż-
na oglądać na specjalnym kanale uczelni na portalu 
społecznościowym YouTube. – „Spotkajmy się online” 

– zaprasza Prorektor ds. Organizacyjnych, prof. AE  
dr hab. Robert Tomanek w jednej z dwóch zapowiedzi 
filmowej umieszczonej na YouTube.

Samo sedno
Zasady uniwersyteckiej odmiany LipDub’a są pro-

ste. Niebanalny utwór muzyczny, rozśpiewani stu-
denci, a wśród nich przynajmniej jeden profesor. Ca-
łość jest kręcona jednym nieprzerwanym ujęciem na 
uczelnianym kampusie. Produkcji przyświeca jedna 
idea: „Co robisz po uczelnianych zajęciach?”. Okazu-
je się, że studia nie muszą wpisywać się w stereoty-
pową nudę. Studenci doskonale potrafią zadbać o do-
brą zabawę po wykładach. Jeszcze do niedawna roz-
rywka zaczynała i kończyła się na wspólnym wyjściu 
do kina, na piwo czy imprezę do klubu studenckiego. 
Jak się okazuje, paleta możliwości jest dużo większa. 
Pierwszy śląski, a co ważniejsze – nasz „Lip Dub” zo-

Marek Kiczka
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stał nakręcony w maju 2010 roku, ale jego akcja za-
czyna się już w 1937 roku. Studenci, we współpracy 
z Biurem Promocji i Nowych Mediów Akademii Eko-
nomicznej w Katowicach, chcieli pokazać w ten sposób, 
że studiują na Uczelni z tradycjami, energicznie wkra-
czającej w świat nowych mediów. Od powstania idei do 
finalnego efektu minęły niespełna trzy miesiące. Tak 
krótki czas realizacji to ogromne wyzwanie logistycz-
ne. Tym bardziej cieszy efekt, który udało się uzyskać. 
Już 10 czerwca 2010 (czwartek), tj. jeden dzień po ofi-
cjalnej premierze, dzięki naszemu LipDub’owi kanał 
„UEKatowice” na portalu YouTube, wśród wszystkich 
kanałów zarejestrowanych w serwisie, zajął 14 miejsce 
pod względem najczęściej oglądanych. W dniu następ-
nym, w tym samym zestawieniu, zajęliśmy już miejsce 
10. Dodatkowo LipDub naszej Uczelni został wyróżnio-
ny w dziesięciu kategoriach (grafika). 

Krótko mówiąc
 – Zdaje się, że pierwszy raz w Polsce, a może i na 

świecie, studenci mieli okazję wskoczyć do uczelniane-
go basenu w ubraniach – mówił z uśmiechem Andrzej 
Karel, student AE Katowice. W kręceniu wzięła także 
udział rodowita Kolumbijka, która w ramach wymiany 
podjęła studia na AE i aktywnie udzielała się w życiu 
akademickim, prowadząc m.in. internetowy blog. We 
wrześniu wróciła na swoją uczelnię w Kolumbii – Na 
pewno będę wszystkich namawiać do nakręcenia Lip-
Dub’a, to świetny pomysł na promocję uczelni i wspól-
ną dobrą zabawę. Nie spodziewałam się, że zwiedzanie 
Katowic skończy się dla mnie wzięciem udziału w fil-
mie promocyjnym i poznaniu tak dużej ilości studen-
tów. Śląsk zostanie w mojej pamięci jako szalony i no-
woczesny region, pełny zwariowanych ludzi... z kame-
rami. Miło, że w projekcie udział wzięli także prorek-
torzy. Naprawdę fajnie, że władze Uczelni mają taki 
bezpośredni kontakt ze studentami – mówi Maria Ro-
driguez. – Studiuję w Portugali, przyjechałem do Ka-
towic odwiedzić dziewczynę i dołączyłem do LipDub’a. 
To wspaniała idea. W Kolumbii nie słyszałem o takiej 

formie promocji. Studenci AE są tak pełni energii i po-
mysłów. Cieszę się, że mogłem tu być – mówi Edgar 
Ramiro Jimenez Perez. Jak widać, mimo swojej wielo-
letniej tradycji, Akademia udowadnia, że jest otwarta 
na pomysły studentów i idzie z duchem czasu.

Promocja i jeszcze raz promocja
„Lip Dub” staje się coraz bardziej powszechną for-

mą promocji. Za jego pomocą można pokazać nie tyl-
ko, jacy są studenci, ale także bogatą infrastrukturę 
Uczelni. W tej produkcji, nawet wybrany utwór ma 
kluczowe znaczenie. Końcowy tekst: „Ty też jesteś 
gwiazdą! Dołącz do nas!” sugeruje kandydatom na stu-
dia, że studenci Akademii są bardzo ważną częścią 
społeczności akademickiej. Zanim jednak LipDub po-
wstał, zorganizowano stoisko w budynku A, by promo-
wać samą ideę. Przez trzy dni studenci rozdawali przy-
gotowane w Biurze Promocji i Nowych Mediów ulot-
ki, wypowiadali się do kamery i rozmawiali z naszy-
mi „głównymi aktorami”. Przedsięwzięcie okazało się 
niesamowitym wyzwaniem i pochłaniało wiele energii 
i czasu. Od marca wszystkie zaangażowane osoby spę-
dzały długie godziny w murach Uczelni, biorąc udział 
w spotkaniach roboczych. Kręcenie na jednym ujęciu, 
w paru budynkach przy udziale prawie 200 ochotni-
ków to zupełnie inne doświadczenie, niż kręcenie tra-
dycyjnych spotów czy filmów reklamowych. Wymaga 
wiele wysiłku i setek prób. Ostateczna wersja LipDub’a 
bardzo znacząco odbiega od oryginalnego scenariusza 
– górę wzięła spontaniczność, dzięki czemu produkcja 
nabrała naturalnego wyglądu. Mimo iż w dniu final-
nego kręcenia sesja zbliżała się już wielkim krokami, 
ku ogromnemu zdziwieniu na Uczelni pojawiło się bli-
sko 300 osób chcących wziąć udział w produkcji. Nie 
wszyscy wytrwali do 23:00 – o której zakończono zdję-
cia – ale wszyscy dobrze się bawili, a to zdecydowanie 
najważniejsze. Uczelnia tętniła życiem, jak nigdy po 
zajęciach.

W podziękowaniu
Studenci Akademii potrafią z powodzeniem po-

dzielić swój wolny czas pomiędzy obowiązki studenckie 
i przyjemności. W przygotowaniu LipDub’a nie prze-
szkodził nawet czas nadchodzącej sesji. Wirtualna pre-
miera odbyła się o godzinie 13:00, dokładnie w przed-
dzień rozpoczęcia letniej sesji egzaminacyjnej. Za po-
święcony czas i zaangażowanie w promocję Uczelni, 
prorektorzy prof. Wojciech Dyduch oraz prof. Robert 
Tomanek podziękowali najbardziej aktywnym w pro-
dukcji LipDub’a studentom, fundując grilla na terenie 
uczelnianych akademików. Wszyscy czekają na kolej-
ne wspólne przedsięwzięcie.

Źródło:  
www.youtube.com



35Forum, nr 31, październik 2010

WYDARZENIA

W roku akademickim 2009/2010 Akademickie Centrum Kariery po raz kolejny koordynowa-
ło projekt badawczy Universum Student Survey 2010 w naszej Uczelni. Universum Student Su-
rvey to badanie prowadzone przez międzynarodową organizację Universum z siedzibą w Sztok-
holmie. Jego celem jest zebranie opinii m.in. na temat oczekiwań studentów wobec przyszłej ka-
riery zawodowej. Umożliwia również analizę wizerunku pracodawców oraz czynników przesą-
dzających o ich atrakcyjności.

W badaniu Universum Student Survey 2010 udział wzięło ponad 300 000 studentów z krajów 
zlokalizowanych na 4 kontynentach (Europa, Azja, Ameryka i Afryka). W Polsce w badaniu wzię-
ło udział 17 138 studentów kierunków biznesowych (w tym 512 studentów Akademii Ekonomicz-
nej w Katowicach). Zbieranie danych przeprowadzono za pośrednictwem ankiety elektronicznej 
w okresie od listopada 2009 do kwietnia 2010 roku. Wśród studentów naszej Uczelni w badaniu 
udział wzięło: 74% kobiet i 26% mężczyzn. Średnia wieku respondentów wyniosła: 22,8 lat.

Analizie poddano branże i stanowiska na jakich chcieliby podjąć pracę studenci naszej Uczel-
ni. Spośród respondentów 25% wskazało chęć podjęcia pracy w firmie zajmującej się audytem, 
rachunkowością bądź skarbowością, 22% wyraziło swoje zainteresowanie pracą w marketingu 
i reklamie, natomiast po 15% wskazań otrzymały branże związane z bankowością inwestycyj-
ną oraz administracja publiczną. Największym zainteresowaniem wśród studentów cieszą się 
stanowiska: związane z finansami (36%), marketingiem, komunikacją i PR (28%), analityczne 
(25%) oraz administracyjne (21%). Szczegółowe zestawienie preferowanych przez studentów sta-
nowisk prezentuje tabela 1.

Analiza preferowanej przez 
studentów wielkości przedsię-
biorstwa wykazała, że 41% stu-
dentów zainteresowanych jest 
pracą w firmach zatrudniają-
cych od 100 do 500 pracowni-
ków, 28% ankietowanych wska-
zało firmy zatrudniające od 10 do 
100 pracowników, natomiast 17% 
respondentów wyraziło zainte-
resowanie pracą w przedsiębior-
stwach zatrudniających od 500 
do 1000 pracowników. W bada-
niu znalazły się również pyta-
nia dotyczące wartości, który-
mi studenci kierują się podczas 
wyboru miejsca pracy. Obecnie 
najistotniejsze dla studentów 
naszej Uczelni są: możliwość 
bycia ekspertem (58%), pew-
ność i stabilność zatrudnienia 
(50%), równowaga pomiędzy ży-
ciem zawodowym a osobistym 
(49%). Szczegółową listę warto-
ści w porównaniu z rokiem ubie-
głym prezentuje wykres 1.

Monika Kućmierczyk

Universum  
Student Survey 2010

Tabela 1

Preferowane przez studentów stanowiska pracy

Nazwa stanowiska lub obszar zainteresowania Procent wskazań

Stanowiska związane z finansami 36%

Marketing, komunikacja i PR 28%

Stanowiska analityczne 25%

Stanowiska administracyjne 21%

Stanowiska związane z obsługą klienta 18%

Menedżerowie średniego szczebla 16%

Zarządzanie projektami 14%

Konsultant 11%

Badania i rozwój 10%

Wyższa kadra zarządzająca 10%

Sprzedaż/Menedżer ds. kluczowych klientów 8%

Inne 4%

Źródło: Raport z badań Universum Student Survey 2010 – Polish Edition. 
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Badania wskazały również firmy, które w opinii studentów są idealnym pracodawcą. Ideal-
nym pracodawcą, zdaniem studentów naszej Uczelni, jest PricewaterhouseCoopers, natomiast 
w opinii ogółu studentów w naszym kraju jest TVN S.A. Szczegółową listę firm, które zdaniem 
studentów naszej Uczelni są najlepszymi pracodawcami prezentuje tabela 2.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem z badań, który dostępny jest 
w Akademickim Centrum Kariery Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Wykres 1

Wartości, którymi kierują się studenci podczas wyboru miejsca pracy

Źródło: Raport z badań Universum Student Survey 2010 – Polish Edition.

Tabela 2
Idealny pracodawca w opinii studenta Akademii Ekonomicznej w Katowicach

Pracodawca Miejsce w 2010 Procent (2010) Miejsce w 2009

PricewaterhouseCoopers 1 17,44% 3
Unilever 2 15,76% 6
Grupa ING 3 15,55% 1
Ernst & Young 4 13,24% 2
L’Oreal Polska 5 11,97% 5
KPMG 6 10,29% 11
Mars Polska 7 9,66% 21
Deloitte 8 9,03% 4
Capgemini 9 8,82% 13
Google Poland 9 8,82% 16
TVN S.A. 9 8,82% -
Nestle Polska 12 8,40% 12
Grupa Żywiec 13 8,19% 13
Kompania Piwowarska 14 7,77% 8
Procter & Gamble 15 7,56% 10
Coca-Cola (HBC Polska) 16 7,14% 8
PKO Bank Polski 17 6,93% 7
Vattenfall Grupa 18 6,09% 25
Danone 19 5,88% 17
Alior Bank 20 5,46% -

Źródło: Ibid.
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Urszula Klemczak-Maciąg

Programy edukacji 
ekonomicznej  

dla dzieci i młodzieży

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy 
to ogólnopolski projekt, którego partnerem strategicznym jest Na-

rodowy Bank Polski, a minister edukacji narodowej pełni nad przed-
sięwzięciem patronat honorowy. Skierowany jest do uczniów klas 
5. i 6. szkół podstawowych. W Uczelni trwa już trzecia edycja zajęć. 
W każdym semestrze odbywa się sześć spotkań – ciekawych wykła-
dów i warsztatów poświęconych zagadnieniom ekonomicznym. Na za-
jęciach EUD dzieci dowiadują się m.in.: Po co płacimy podatki? Czy 
warto powierzać pieniądze bankom? Jak efektywnie zarządzać wła-
snym czasem? Na czym polega marketing w Internecie? Po co i jak 
działa giełda? W tajemniczy świat ekonomii wprowadzają wykładow-
cy akademiccy, jak również praktycy biznesu. W czasie wolnym od za-
jęć, na stronie portalu EUD, organizowane są konkursy edukacyjne 
adresowane do młodych studentów.

Akademia Młodego Ekonomisty 
to zajęcia kierowane do uczniów gimnazjum. Semestr zajęć AME 

obejmuje 6 nieodpłatnych spotkań trwających dwie godziny lekcyj-
ne. Zajęcia mają charakter interaktywny – są połączeniem wykładu, 
dyskusji w formie seminaryjnej i prac warsztatowych. Wykłady mają 
na celu zaznajomienie słuchaczy z podstawami funkcjonowania go-
spodarki i zjawiskami ekonomicznymi, z jakimi młodzież spotyka się 
na co dzień. Warsztaty natomiast służą rozwijaniu umiejętności kry-
tycznego myślenia, planowania oraz przekładania zdobytej wiedzy na 
praktykę. Do tej pory zajęcia AME prowadzone były tylko w War-
szawie. Obecnie zainaugurowane zostały także w naszej Alma Ma-
ter. Jak podkreśla Marcin Dąbrowski, dyrektor FPiAKE, „stało się to 
możliwe dzięki entuzjazmowi i dużemu zaangażowaniu władz kato-
wickiej uczelni”. Zajęcia w Katowicach wspiera BGŻ.

Każdy młody student EUD i AME otrzymuje indeks, do którego zbiera stempelki. Zebrane cztery stem-
pelki uprawniają uczestnika spotkań do otrzymania dyplomu ukończenia. Semestr kończy się testem wiedzy 
i wręczeniem wartościowej nagrody dla najlepszego studenta danego ośrodka. 

Wzorem poprzednich edycji, wraz z zajęciami dla dzieci i młodzieży, rusza cykl wykładów dla ich rodziców 
i opiekunów. Wykłady z zakresu wychowania i edukacji finansowej dzieci i młodzieży prowadzone są przez 
specjalistów z zakresu psychologii, socjologii, filozofii i dydaktyki nauczania. 

Więcej informacji znaleźć można na stronach internetowych: www.gimversity.pl/akademia
 oraz  www.uniwersytet-dzieciecy.pl

We współpracy z Fundacją Promocji 
i Akredytacji Kierunków Ekonomicz-
nych w naszej Uczelni prowadzone 
są dwa programy edukacji ekono-
micznej dla dzieci i młodzieży.
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Uniwersytet Barceloński (UB) 
jest instytucją naukową o długiej 
historii i tradycjach. Jego począt-
ki sięgają XV wieku, gdy na mocy 
przywileju króla Alfonsa Wspa-
niałomyślnego, w 1450 roku, zo-
stało powołane Estudi General. 
Losy Uniwersytetu od jego po-
wstania były związane z Barcelo-
ną, poza okresem od 1714 do 1842 
roku, gdy po wojnie sukcesyjnej 
uczelnię przeniesiono do Cerve-
ry. W 1842 roku Uniwersytet po-
wrócił do Barcelony, a w 1874 
roku rozpoczął swoją działalność 
w nowym budynku, mieszczącym 
się przy Plaça de la Universitat. 
Gmach ten służy do dziś jako sie-
dziba najwyższych władz Uniwer-
sytetu oraz dwóch jej Wydziałów – 
Filologicznego i Matematycznego. 
Obecnie Uniwersytet Barceloński 
jest dużym i prężnym ośrodkiem 
naukowym, prowadzącym ożywio-
ną działalność naukowo-badaw-
czą i dydaktyczną oraz współpra-
cującym z wieloma instytucjami 
naukowymi na świecie. Uczelnia 
posiada 19 wydziałów, na których 
studiuje ponad 90 600 studentów, 
zatrudnia ponad 4700 pracowni-
ków naukowo-dydaktycznych, ma 
639 aktywnych projektów badaw-
czych i ponad 3100 publikacji na-
ukowych na swoim koncie. Baza 
lokalowa jest równie imponują-
ca. Poza historycznym budynkiem 
wchodzącym w skład Humanities 
Campus, uczelnia posiada obecnie 
pięć innych nowoczesnych kampu-
sów w różnych częściach miasta, 
gdzie zlokalizowane są poszcze-
gólne jej wydziały.

Działalność Uniwersytetu w Bar-
celonie wspiera utworzone w 2004 
roku Centre de Recursos per  
a l’Aprenentage i la Investiga-
ció (CRAI). Główną ideą powsta-
nia Centrum było dostosowanie 
bibliotek UB do standardów Eu-
ropean Space of Higher Educa-
tion oraz European Space of Rese-
arch. Jego zadaniem jest integra-
cja zasobów i usług bibliotecznych 
dla wspierania procesów naucza-
nia w UB. W skład CRAI wchodzi  
19 bibliotek oraz 7 jednostek tech-
nicznych. Poszczególne biblioteki 
– Bellas Artes, Biblioteconomía, 
Biología, Campus de Bellvitge, 
Campus Diagonal Norte Primer 
nivel, Campus de Mundet, Dere-
cho, Económicas, Empresariales, 
Farmacia, Filosofia Geografia  

e Historia, Física y Química, Geo-
logía, Letras, Matemáticas, Me-
dicina, Pabellón de la Republica, 
Relaciones Laborales, Reserva – 
są usytuowane na terenie uniwer-
syteckich kampusów, przy każ-
dym z wydziałów. Obsługę Cen-
trum zapewnia 251 pracowników, 
a nadzór nad całością sprawuje dy-
rektor. CRAI posiada własną stro-
nę Web, pod adresem www.bib.
ub.edu, odsyłającą do wszystkich 
bibliotek wydziałowych i umożli-
wiającą wyszukiwanie we wspól-
nym katalogu bibliotek UB, jak 
również w katalogu centralnym 
Konsorcjum Bibliotek Kataloń-
skich. W procesach bibliotecznych 
CRAI wykorzystywany jest zinte-
growany system biblioteczny Mil-
lenium.

System biblioteczno-informacyjny 
Uniwersytetu Barcelońskiego

Kazimiera Cudak, Małgorzata Kwiatkowska

W maju, w ramach programu Erasmus „Staff Training Mobility” dwóch pracowników Biblioteki Głównej 
odbywało staż w Centre de Recursos per a l’Aprenentage i la Investigació (CRAI) na Uniwersytecie w Barce-
lonie. Celem wyjazdu było poznanie organizacji, usług, procedur oraz źródeł informacji bibliotek CRAI.

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Barcelońskiego
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W zasobach bibliotek Uniwer-
sytetu Barcelońskiego znajdują się 
zbiory książek, czasopism, map, 
źródeł elektronicznych oraz dyser-
tacje. Jest to kolekcja duża i róż-
norodna. W posiadaniu wszyst-
kich tych bibliotek pozostaje obec-
nie ponad 1 600 000 wol. książek, 
31 000 tytułów czasopism druko-
wanych, 14 000 elektronicznych 
źródeł naukowych, jak również 
cenna i pokaźna, bo licząca ponad 
150 000 jednostek, historyczna ko-
lekcja manuskryptów, inkunabu-
łów, starodruków. Księgozbiór jest 
kształtowany zgodnie z potrze-
bami środowiska akademickiego, 
z uwzględnieniem wszelkich uwag 
i sugestii użytkowników (możli-
wość zgłaszania propozycji zaku-
pu książki). Biblioteki UB specja-
lizują się w określonych dziedzi-
nach wiedzy, gromadząc materia-
ły biblioteczne niezbędne dla pra-
cowników i studentów własnego 
wydziału. Wielkość zbiorów biblio-
tecznych poszczególnych bibliotek 
UB jest zróżnicowana. Biblioteca 
de Económicas – gromadząca za-
soby z zakresu ekonomii, socjolo-
gii i biznesu – posiada 43 353 wol. 
książek oraz 3436 tytułów cza-
sopism, natomiast zbiory jednej 
z większych kolecji – Biblioteca de 
Letras (Biblioteka Filologiczna) 
– obejmują aż 270 000 wol. ksią-
żek oraz 1681 tytułów czasopism 
z zakresu filologii, literaturoznaw-
stwa, lingwistyki. W bibliotekach 
UB znajduje się drugi co do wiel-
kości w Hiszpanii zbiór manu-
skryptów i starodruków. Jest on 
przechowywany w Biblioteca de 
Reserva, a składa się on między 
innymi z 2169 manuskrypów, 
946 inkunabułów, ok. 150 000 
druków od XVI wieku do 1820 
roku, kolekcji zabytkowej grafi-
ki i pergaminów. Zbiory te pocho-
dzą w głównej mierze ze skonfi-
skowanych przez władze rządo-
we w 1835 roku bibliotek zakon-
nych, zdeponowanych na Uniwer-
sytecie z myślą o późniejszym ich 
przekazaniu do planowanej nowej 
Biblioteki Publicznej. Do najcen-
niejszych dzieł historycznej ko-
lekcji, przechowywanej obecnie 
w Biblioteca de Reserva, należy 
pochodząca z 1343 roku Cróni-
ca de Jaume I, jak również dzie-
ła: Llibre dels ángels F. Eiximeni-
sa (1445), Llibre apellat Consueta 

(XIV wiek), Opera Cicero (z końca 
XIV wieku).

Pozyskiwanie materiałów bi-
bliotecznych w CRAI odbywa się 
głównie drogą zakupu realizowa-
nego centralnie dla wszystkich bi-
bliotek UB oraz poprzez inne for-
my, w tym dary i wymianę. Ko-
rzystne warunki zakupu daje 
uczestnictwo CRAI w Consorci 
de Biblioteques Universitàries de 
Catalunya (CBUC). Proces gro-
madzenia i opracowania doku-
mentów odbywa się zasadniczo 
w jednostce CRAI Proceso Técni-
co, gdzie trafiają wszystkie mate-
riały pochodzące z zakupów. Po-
szczególne biblioteki opracowują 
samodzielnie tylko te dokumenty, 
które otrzymują w darze. Materia-
ły wpływające do działu Proceso 
Técnico podlegają procesowi opra-
cowania formalnego i rzeczowego 
w formacie MARC 21. Opracowa-
niem zajmuje się 12 biblioteka-
rzy, wśród których są osoby odpo-
wiedzialne za opis formalny, ha-
sła wzorcowe, indeksowanie, opis 
wydawnictw ciągłych oraz spra-
wy systemowe. Językiem informa-
cyjno-wyszukiwawczym jest język 
deskryptorowy, którego słownik, 
w postaci Tezaurusa UB, tworzo-
ny jest przez bibliotekarzy przy 
wsparciu specjalistów z określo-
nych dziedzin wiedzy. W zakresie 
katalogowania CRAI współpra-
cuje z Konsorcjum, co umożliwia 
współtworzenie centralnego kata-

logu tegoż konsorcjum oraz kopio-
wanie gotowych rekordów do wła-

snej bazy. Dokumenty skatalogo-
wane, zaopatrzone w bar kod i za-
bezpieczone są następnie przeka-
zywane do poszczególnych biblio-
tek, gdzie otrzymują sygnaturę 
i są gotowe do udostępniania.

Efektem pracy osób, które 
opracowują zbiory jest katalog 
OPAC (Online Public Access Cata-
logue) – główne źródło informacji 
o zbiorach bibliotek UB. Obejmuje 
on wszystkie dokumenty dostęp-
ne w tychże bibliotekach, z wyjąt-
kiem części kolekcji historycznej, 
objętej katalogiem kartkowym. 
W katalogu elektronicznym moż-
na znaleźć zatem książki, czaso-
pisma, multimedia, e-źródła, do-
kumenty dźwiękowe, audiowizu-
alne, a nawet niektóre zbiory Bi-
blioteca de Reserva (od XVI wie-
ku do 1900). W prostym wyszuki-
waniu można wybrać OPAC UB, 
UB Fondo Antiguo (zbiory od XVI 
wieku) lub CCUC (centralny ka-
talog Konsorcjum) i szukać we-
dług autora, tytułu czy przedmio-
tu. Korzystając natomiast z opcji 
wyszukiwania zaawansowanego, 
użytkownik może ograniczyć wy-
szukiwanie poprzez łączenie wielu 
kryteriów, takich jak autor, tytuł, 
przedmiot, rodzaj kolekcji, lokali-
zacja, typ materiału, język doku-
mentu, rok publikacji, wydawca. 
Katalog pozwala również na sko-

Biblioteka Wydziału Filologicznego UB
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rzystanie ze słownika ujednolico-
nych nazw osobowych, Tezaurusa 
UB, katalogu centralnego konsor-
cjum oraz innych katalogów. Ze 
strony katalogu CRAI można za-
proponować książkę do zakupu, 
sprawdzić nowe nabytki biblio-
tek UB, skorzystać z usług wypo-
życzalni międzybibliotecznej, jak 
również uzyskać przydatne infor-
macje i wskazówki. Wyniki poszu-
kiwań w katalogu prezentowane 
są w postaci krótkiego opisu, gdzie 
oprócz podstawowych danych bi-
bliograficznych, znajduje się skan 
okładki oraz ikonka informującą 
o typie dokumentu (książka, cza-
sopismo, grafika, wideo itd.). Wy-
świetlając natomiast pełny for-
mat rekordu uzyskuje się szcze-
gółowy opis bibliograficzny wraz 
z danymi o statusie i lokalizacji 
egzemplarza – przy niektórych po-
zycjach również dodatkowe infor-
macje, w postaci spisu treści czy 
krótkiego streszczenia. Obok opi-
su znajdują się linki do źródła bi-
bliograficznego RefWorks, katalo-
gu CCUC, COMPARTIR (druko-
wanie, e-mail, Google itd.), cza-
sem także do tekstu w Google Pre-
view. Korzystający z katalogu ma 
zatem na każdym etapie swoich 
poszukiwań pomoc i wiele dodat-
kowych możliwości. Narzędziem 
polecanym użytkownikom biblio-
tek jest również ReCercador. Jest 
to wyszukiwarka elektronicznych 
źródeł informacji, takich jak np. 
bazy danych, kolekcje e-booków,  
e-czasopism. Dzięki niej moż-
na zlokalizować subskrybowa-
ne przez UB źródło i docierać do 
pełnych tekstów dokumentów.  
ReCercador umożliwia przy tym 
personalizację serwisu według 
preferencji użytkownika.

Chociaż każda z bibliotek UB 
ma swoją specyfikę i określony ro-
dzaj zbiorów, działają one, z wyjąt-
kiem biblioteki Reserva, według 
podobnych zasad. Przede wszyst-
kim funkcjonują w systemie „open 
access”, co oznacza wolny dostęp 
do wszystkich materiałów. Użyt-
kownicy sami odszukują książki 
na półkach, korzystając przy tym 
z katalogu OPAC. Układ książek 
w wolnym dostępie jest oparty na 
przyjętej w danej bibliotece klasy-
fikacji, a miejsce książki określa 
sygnatura, którą jest symbol tejże 

klasyfikacji, widniejący na grzbie-
cie każdej książki. Odnalezienie 
danego tytułu w wolnym dostępie 
nie jest trudne, bo na każdym re-
gale znajduje się informacja o prze-
dziale sygnatur umieszczonych 
tam pozycji. W obrębie biblioteki, 
która jest najczęściej zlokalizowa-
na w jednym obszernym lub w kil-
ku połączonych ze sobą pomiesz-
czeniach znajduje się również część 
poświęcona przechowywaniu i udo-
stępnianiu czasopism (Hemero-
teca). Są tam wszystkie aktualne 
oraz w większości archiwalne nu-
mery czasopism, które w odróżnie-
niu od książek są uporządkowane 
alfabetycznie, a w obrębie każde-
go tytułu – chronologicznie. Inne 
zasady organizacji kolekcji sto-
suje się w odniesieniu do najstar-
szych zbiorów Biblioteki Reserva – 
głównym kryterium ich układu jest 
chronologia. Zbiory te znajdują się 
w kilku zamkniętych magazynach 
i są udostępniane na podstawie pi-
semnych formularzy, w specjalnie 
do tego przeznaczonej sali.

Biblioteki UB są podobnie za-
aranżowane i wyposażone. W po-
mieszczeniach bibliotecznych są 
rozmieszczone zbiory, stanowiska 
dla użytkowników, punkt obsługi 
użytkowników oraz zaplecze dla 
bibliotekarzy. W każdej z biblio-
tek znajdują się komputery do po-
szukiwań w katalogach, do korzy-
stania z e-źródeł i pracy własnej, 
a także urządzenia do reprogra-

fii, skanery oraz inne urządzenia 
– zależnie od rodzaju udostępnia-
nych zbiorów (np. czytniki mikro-
fiszy). Użytkownik może prze-
słać plik z komputera do urzą-
dzenia wielofunkcyjnego i zrobić 
wydruk, wykonać skan czy kse-
rokopie. Wszystko to odbywa się 
w specjalnie do tego wyznaczo-
nych miejscach. Biblioteki oferują 
także miejsce do pracy grupowej 
i świadczą usługę polegającą na 
bezpłatnym wypożyczaniu lapto-
pa. Należy również zaznaczyć, że 
na terenie UB jest dostęp do sie-
ci bezprzewodowej (strefa WiFi  
i Eduroam), a użytkownicy zain-
teresowani zdalnym korzystaniem 
z e-źródeł mogą uzyskać taki do-
stęp po wcześniejszym zgłoszeniu 
w bibliotece.

Użytkownikami bibliotek UB 
są pracownicy i studenci UB. 
Podstawą korzystania z biblio-
teki jest karta biblioteczna, któ-
ra jest równocześnie kartą ban-
komatową. Bez tego dokumen-
tu nie można wypożyczyć książ-

ki, laptopa czy skorzystać z in-
nych usług bibliotecznych, które 
w większości są realizowane on-
line. W przypadku braku książki 
w zbiorach danej biblioteki, czy-
telnik może zamówić ją w innej 
bibliotece UB lub w innych biblio-
tekach regionu czy kraju. Zwrot 
wypożyczonych materiałów jest 
możliwy w każdej bibliotece UB, 
niekoniecznie tej, w której się 

Biblioteca Reserva
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złożyło zamówienie. Wspomnia-
na karta potrzebna jest również 
do dokonywania operacji na swo-
im koncie bibliotecznym. Wszyst-
kie informacje dotyczące zasad 
udostępniania zasobów w biblio-
tekach UB są umieszczone na 
stronie www. W razie wątpliwo-
ści użytkownik może zwrócić się 
do biblioteki zarówno osobiście, 
jak i drogą e-mail, poprzez usłu-
gę „Zapytaj bibliotekarza”. Inną 
usługą świadczoną użytkowni-
kom są szkolenia biblioteczne, 
które prowadzone są zarówno 
na poziomie podstawowym, jak 
i zaawansowanym. Osoby zain-
teresowane tą możliwością mogą 
składać pisemne wnioski o udział 
w danym szkoleniu w swojej ma-
cierzystej bibliotece.

Główne zadanie CRAI w środo-
wisku UB, którym jest wspieranie 
procesów nauczania, jest w Uniwer-
sytecie Barcelońskim z powodze-
niem realizowane. Zapewnia to za-
równo odpowiednia organizacja sys-
temu biblioteczno-informacyjnego, 
jak i podejmowane działania ukie-
runkowane na dostarczanie środo-
wisku akademickiemu materiałów 
oraz źródeł informacji naukowej po-
trzebnych w procesie naukowo-dy-
daktycznym. Przykład bibliotek UB 
pokazuje w jaki sposób może funk-
cjonować biblioteka akademicka  
– w tym przypadku złożona wyłącz-
nie z bibliotek wydziałowych z jed-
nym wspólnym ośrodkiem zarzą-
dzania – by z powodzeniem odpo-
wiadać na potrzeby obsługiwanego 
środowiska i realizować powierzo-
ną jej misję.

Biblioteka Wydziału Ekonomicznego UB

Biblioteka Wydziału Ekonomicznego UB

W drodze do siebie
Ks. dr Grzegorz Polok

ISBN: 978-83-7030-746-270, format: 144x205, 
liczba stron: 208, oprawa: miękka, cena: 22,00 zł

Książka jest kontynuacją pozycji „Rozwinąć skrzydła”. Odbiór książki przez czytelników, pisane do autora listy 
z prośbą o dotarcie z treścią do szerszej grupy sprawiły, że powstała kolejna pozycja – „W drodze do siebie”, kon-
tynuująca to, co zawarte zostało w pierwszej książce.

Składa się ona z dwóch części. Pierwsza z nich ma na celu wyjaśnienie, kim są dorosłe dzieci z rodzin dysfunk-
cyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które pochodzą z domów z problemem alkoholowym. Ukazane są przyczyny dysfunkcyj-
ności rodziny, a następnie skutki, jakie w życiu dorosłym przynosi wzrastanie w dysfunkcyjnym środowisku rodzinnym. Druga część pu-
blikacji jest ukazaniem historii życia osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i złamanie obowiązującej w takich rodzinach zasady: 
„nie mów o tym, co się dzieje w domu”. Dzięki tym „opisom” osób w różnym wieku, realizujących różnorakie powołania, potencjalny 
czytelnik może odnaleźć siebie czy lepiej zrozumieć innych ludzi. Może również przekonać się, że jest szansa na zmianę w jego życiu, 
pomimo tak bolesnej przeszłości.

Zapraszamy na www.ksj.pl
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FaLa zE LWOWA

Alojzy Czech

Tytuł jest uproszczeniem. Wiadomo, że w latach 
1945-1946 były trzy kulminacje niespotykanego zjawi-
ska wymuszonej emigracji nie tylko ze Lwowa, ale ca-
łych kresów południowo-wschodnich: pierwsza – w maju 
1945, druga – na przełomie października/listopada te-
goż roku, wreszcie trzecia – w czerwcu 1946. Potok 
ekspatriowanych ludzi przelewał się przez Katowice, 
jakkolwiek stosunkowo rzadko się zdarzało, by więk-
sza grupa w tym mieście zostawała. Miejscem osiedla-
nia były raczej Gliwice i Bytom. W tych to miejscowo-
ściach znalazły się w czasie powojennym ważne dla eko-
nomicznej uczelni tamtych lat postaci, których poglądy 
i dorobek warto byłoby przybliżyć. Było ich wielu, wśród 
nich przypominany niżej Emil Piotr Ehrlich. Winniśmy 
im pamięć. Przy okazji zaś możemy poznać ścieżki po-
wstania i meandry rozwoju instytucji, z którą wszyscy 
jesteśmy związani. Przeszłe wydarzenia toczyły się dro-
gą zawiłą, nieraz pełną przeszkód i zmian, na które dziś 
można spoglądać krytycznie, choć nie powinno się wyłą-
czać kontekstu, w którym zachodziły.

Emil Piotr Ehrlich – przedstawiciel nauk  
o handlu, organizacji i zarządzaniu  
oraz księgowości

Urodził się 12 września 1901 roku w Litwinowie, 
pow. Podhajce w województwie tarnopolskim1, gdzie oj-
ciec, Eliasz Ehrlich, który zmarł w 1928 roku, był gorzel-
nikiem. Matka Helena została eksterminowana w cza-
sie okupacji, rodzeństwo więzione w obozach. Do szko-
ły powszechnej oraz gimnazjum klasycznego uczęszczał 
w Brzeżanach. Tam w 1919 roku otrzymał świadectwo 
dojrzałości. Po ochotniczym udziale w kampanii wojen-
nej, jesienią 1920 roku wyjechał do Wiednia, zapisując 
się na studia w Akademii Eksportowej. Niemal w tym 
samym czasie założona w 1898 roku uczelnia zmieniła 
nazwę na Hochschule für Welthandel. Uczęszczał nadto 
jako wolontariusz na uniwersyteckie wykłady z nauki 
o państwie (staatswissenschaften). Egzamin dyplomo-
wy, tzw. dipl. Kfm (dyplomowany kupiec), zdał 18 mar-
ca 1924. W czasie studiów odbył służbę wojskową, za-
kończoną stopniem kaprala rezerwy.

Jako absolwent do 1 czerwca 1926 roku praktykował 
w charakterze referenta w firmie R. Tuck Ltd. w Lon-
dynie-Moorgate. Po powrocie do kraju, jako bezrobot-
ny, krótko prowadził kursy handlowe w Mikuliczynie 
nad Prutem. W 1927 roku otrzymał stanowisko biurowe 
w przedsiębiorstwie Salwina S.A. w Wygodzie. Od 1928 
roku rozpoczął trwającą niemal całe dojrzałe życie dzia-

1 Dane biograficzne według Archiwum AE w Katowicach. Tecz-
ka sygn. 000309 (nowa numeracja); Archiwum PTE w Warszawie, 
dokumentacja o sygn. B-50 (bez paginacji). 

łalność pedagogiczną2. W roku szkolnym 1928/1929 był 
nauczycielem Szkoły Handlowej w Stryju. W 1929/1930 
roku kierował Szkołą Handlową w Czortkowie. W la-
tach 1930-1932 był zatrudniony jako nauczyciel w Li-
ceum Handlowym w Stryju. W 1932 roku przeniósł się 
do Lwowa, gdzie do 1937 roku nauczał w Państwowej 
Szkole Ekonomiczno-Handlowej. W latach 1937-1939 
kierował lwowskim Ośrodkiem Metodycznym dla Nauk 
Komercyjnych. Z tym zajęciem związane było redago-
wanie „Biuletynu Wiedzy Handlowej”. Współpracował 
także z działem ekonomicznym dziennika „Gazeta Po-
ranna”. Kierował Stowarzyszeniem Naukowym Komer-
cjalistów „Ognisko”. W charakterze doradcy związany 
był z firmą „Polsod” S.A. we Lwowie.

W latach 30. rozpoczął znaczącą działalność publi-
kacyjną, pisząc – często wespół z dr. Stefanem Górnia-

2 Według AE Katowice, sygn. 000309. W dokumentacjach 
E.P. Ehrlicha istnieją rozbieżności, np. w materiałach przechowywa-
nych w PTE w Warszawie nie wspomina o statusie bezrobotnego, na-
tomiast podaje, że od razu pracował w fabryce w Wygodzie, a później 
do 1932 roku był referentem i kierownikiem działu w Komunalnej 
Kasie Oszczędności w Bolechowie (PTE, Warszawa, sygn. B-50). 

Emil Piotr Ehrlich w latach 40.
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kiem, także nauczycielem w Szkole Ekonomiczno-Han-
dlowej3 – na użytek słuchaczy liczne podręczniki i po-
moce do nauczania. Najczęściej dotyczyły problematyki 
handlowej. Spod pióra tej pary autorskiej wyszły nastę-
pujące opracowania: Kapitał, obroty i rentowność sklepu 
detalicznego jako środki zapłaty. Zasadnicze wiadomości 
(Książnica Atlas, Lwów 1937; II wyd. Książnica-Atlas, 
Wrocław 1947), Obsługa klienta w sklepie detalicznym 
(Książnica Atlas, Lwów 1937; II wyd. uzup. Książnica-
Atlas, Wrocław 1948), 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 pomocni-
cze handlu (Książnica Atlas, Lwów-Warszawa 1938). 
Ukazały się także samodzielnie napisane podręczniki 
E.P. Ehrlicha: Gdzie zakładać sklepy? (Państwowe Wy-
dawnictwo Książek Szkolnych, Lwów 1937), Jak sprze-
dawać (Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 
Lwów 1938) z hasłem przewodnim: „tak jest, sprzeda-
wać znaczy służyć klientowi” oraz 150 fotografiami ilu-
strującymi najbardziej charakterystyczne, tak pozytyw-
ne, jak i negatywne sytuacje pojawiające się w procesie 
sprzedaży, Domy towarowe (Państwowe Wydawnictwo 
Książek Szkolnych, Lwów 1938) także bogato ilustro-
wana edycja, omawiająca zjawisko powstania, organiza-
cji i rozwoju domów towarowych, przedsiębiorstw wielo-
sklepowych oraz domów wysyłkowych. Dwa ostatnie ty-
tuły ukazały się w serii wydawniczej „Ludzie i Praca” 
jako tom III i IV. Miały niewątpliwie duże walory prze-
kazu wiedzy i umiejętności handlowych.

Podawał w ankietach personalnych4, że w „Prze-
glądzie Ekonomicznym” – organie Polskiego Towarzy-
stwa Ekonomicznego we Lwowie – zamieścił artykuły 
Chałupnictwo jako problem (1937) oraz Handel detalicz-
ny Trzeciej Rzeszy (1938)5. Studium Wahania cen zbóż 
chlebowych (nakładem Izby Rolniczej, Lwów 1939) zo-
stało nagrodzone w konkursie. Ten dynamicznie nara-
stający dorobek przerwany został wybuchem wojny.

Po udziale w kampanii wrześniowej powrócił do 
Lwowa i od jesieni 1939 roku był inspektorem w Wy-
dziale Handlu Rady miasta Lwowa. Przyjął także ofer-
tę współpracy z, utworzonym na bazie przedwojennej 
Akademii Handlu Zagranicznego, Instytutem Handlu 
Radzieckiego, z którym kooperację podjął także wykła-
dowca w zakresie korespondencji handlowej tejże Aka-
demii6, wspomniany już dr Stefan Górniak. E.P. Ehrlich 
był jednym z wicedyrektorów tego Instytutu. Okupacja 
niemiecka zastała go we Lwowie. Imał się handlu wy-
robami skórzanymi. Z początkiem 1942 roku przeniósł 
się do Warszawy, gdzie kilka miesięcy był buchalterem 
w firmie Manfreda Milke. Od jesieni 1942 do sierpnia 
1944 był zatrudniony w firmie Karpathen Öl A.G. z cen-
tralą we Lwowie i szybami wydobywczymi w Borysła-
wiu. E.P. Ehrlich pracował w biurze, pełniąc obowiąz-
ki kierownicze średniego szczebla. Warto nadmienić, 
iż dyrektorem ekonomiczno-handlowym tej spółki był 

3 A. Czech: Współpraca od samych początków – związki uczelni 
Katowic i Wrocławia. Dokończenie. „AE Forum” 2009, nr 30, s. 40-41.

4 Archiwum PTE w Warszawie. Op. cit. 
5 Wymienione roczniki nie zawierają tekstów E.P. Ehrlicha. 

Niewykluczone, że opracowania takie ukazały się w innym, nie tak 
renomowanym periodyku lub wydawnictwie.

6 R. Domaszewicz: Akademia Handlu Zagranicznego 1939- 
-1945. W: Lwowskie środowisko naukowe w latach 1939-1945. PAN, 
Warszawa 1993, s. 102.

przysłany z Meklemburgii niespełna 30-letni dr Ber-
thold Beitz, który uratował od niechybnej śmierci setki 
Żydów, zatrudniając ich jako niezbędnych w firmie fa-
chowców7. E.P. Ehrlich miał także styczność z ruchem 
oporu. Za współudział w wysadzeniu mostu kolejowe-
go na linii Sambor-Stryj oraz spaleniu warsztatów nie-
mieckich na lwowskich przedmieściach w maju 1943 
roku otrzymał po wojnie Krzyż Partyzancki8. Za „dru-
gich” sowietów aż do opuszczenia Lwowa w maju 1945 
roku pracował w radzieckiej firmie Ukrgaz w Borysła-
wiu. Był delegatem Związku Patriotów Polskich na re-
jon Drohobycz.

Ekspatriowany, trafił do Jeleniej Góry, gdzie do je-
sieni 1945 roku był dyrektorem ekonomiczno-handlo-
wym Zjednoczenia Papierniczego. We wrześniu 1945 
przeniósł się do Gliwic, gdzie na polecenie Departamen-
tu Kadr Ministerstwa Przemysłu i Handlu zorganizo-
wał Państwowy Instytut Administracji Przemysłowej. 
Instytut działał do 1950 roku, a E.P. Ehrlich był jego dy-
rektorem. Równolegle od początku roku akademickiego 
1945/1946 wykładał na Wyższym Studium Nauk Spo-
łeczno-Gospodarczych w Katowicach. Z uczelnią zwią-
zany był przez sześć lat, przejawiając imponującą ak-
tywność wspartą niebywałą pomysłowością.

Warto w tym miejscu dodać, że oprócz udziału 
w obydwu powyższych instytucjach, Emil Piotr Ehrlich 
był od 1946 roku członkiem Polskiego Komitetu Norma-
lizacyjnego przy Radzie Ministrów, członkiem Rady Na-
ukowej Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, m.in. 
w ramach tej działalności był dyrektorem wystawy 
„Dwa lata Ziem Odzyskanych” zorganizowanej w 1946 
roku w Warszawie. Nadto był członkiem Rady Kultu-

7 S.S. Nicieja: Kresowe trójmiasto. Wydawnictwo MS, Opole 
2009, s. 146. 

8 Archiwum PTE w Warszawie. Op. cit. 
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ry przy wojewodzie śląsko-dąbrowskim, później człon-
kiem Rady Naukowo-Ekonomicznej przy Wojewódzkiej 
Komisji Planowania Gospodarczego. Był jednym z za-
łożycieli i członkiem kolegium redakcyjnego „Myśli Gos-
podarczej”, periodyku wydawanego w Krakowie w la-
tach 1957-1958. Nawiązał także współpracę z samorzą-
dem Gliwic.

Wracając do uczelni, zajęcia na WSNSG rozpoczął 
od wykładu „Analiza i patologia bilansów” dla III roku 
Wydziału Organizacji Przemysłowej9, a od następne-
go roku prowadził „Organizację obrotu gospodarcze-
go”10, do którego było jeszcze seminarium. Niebawem, 
bo już w 1946/1947 roku, doszło do utworzenia Central-
nego Studium Kontroli Ekonomicznej, dwusemestral-
nego szkolenia prowadzonego na zlecenie Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu. Emil Piotr Ehrlich został kierow-
nikiem tego Studium11. Sprowadził w poczet kadry wy-
kładowców nowe osoby, m.in. znanego sprzed wojny 
dr. Stefana Górniaka, Bronisława Blassa wicedyrekto-
ra departamentu Finansowego Ministerstwa Przemy-
słu i Handlu i ówczesnych praktyków, np. Wincentego 
Filipowicza dyrektora Centralnego Zarządu Przemysłu 
Chemicznego w Gliwicach i innych12. Na Studium Kon-
troli wykładał część ogólną „organizacji i techniki rewi-
zji” oraz wspomniane już „analizę i patologię bilansów” 
i „organizację obrotu gospodarczego”13. W dużej części 
kadra C.S.K.E. pochodziła jednak z grona wykładowców 
WSNSG.

W 1948 roku w Wyższym Studium Nauk Społecz-
no-Gospodarczych doprowadził do utworzenia Wydzia-
łu Handlowego, którego został dziekanem. W ten sposób 
po raz pierwszy katowicka uczelnia prowadziła naucza-
nie na trzech Wydziałach, jakkolwiek trwało to krótko, 
gdyż dobrze prosperujący Wydział Administracji Pu-
blicznej został zlikwidowany. Niebawem ten sam los 
spotkał dopiero co powstały Wydział Handlowy. Z chwi-
lą przekształcenia Studium w Państwową Wyższą Szko-
łę Administracji Gospodarczej los Wydziału Handlowe-
go był przesądzony. Sytuacja polityczna była niesprzy-
jająca. Zakończyła się tzw. bitwa o handel, skutkują-
ca upaństwowieniem nawet drobnego handlu detalicz-
nego. W przygotowaniu była reforma unifikująca pro-
gramy kształcenia na studiach ekonomicznych. Nauka 
o handlu i sprzedaży jako burżuazyjny przeżytek w tym 
się nie mieściła. Negatywna atmosfera wokół Wydzia-
łu narastała. W poufnej opinii na temat Ehrlicha jako 
wykładowcy wytykano, że treść jego zajęć odpowia-
da przedwojennej problematyce obrotu gospodarczego, 
a nie wymogom nowej rzeczywistości, ponadto w trakcie 
wykładu często ucieka się do improwizacji. Podkreśla-
no, że jako dziekan rekomendował do grona wykładow-
ców osoby, które ze względu na nieprawomyślną posta-
wę trzeba było po I semestrze zwolnić. W dodatku stale 
utrzymywał towarzyskie stosunki z reakcyjnymi profe-
sorami, jak Stanisław Schaetzel i Edward Rose14.

9 Spis wykładów na rok akademicki 1945/6. WSNSG, Katowice 
1945, s. 7 i 16.

10 Spis wykładów na rok akademicki 1946/7. WSNSG, Katowice 
1946, s. 13 i 32. 

11 Ibid., s. 81. 
12 Na przykład Paweł Falkowski, Abraham Feder, Mieczysław 

Kijas, Juliusz Piasecki czy Jan Winiarski, wszyscy związani z prze-
mysłem Gliwic. Według: Spis wykładów na rok akademicki 1947/48. 
WSNSG, Katowice 1947, s. 76-80. 

13 Spis wykładów na rok akademicki 1946/7. Op. cit., s. 82 i 79; 
Spis wykładów na rok akademicki 1947/48. Op. cit., s. 76-77. 

14 Opinia z dnia 2 października 1949. Archiwum AE w Katowi-
cach, sygn. 000309. Więcej o prof. dr. Edwardzie Rose zob. w: 50 lat 

Tak więc organizator i twórca Wydziału Handlowe-
go stał się jego mimowolnym likwidatorem. Nauczanie 
na tym Wydziale zostało zakończone w roku szkolnym 
1951/1952, resztki słuchaczy odgórnie przeniesiono na 
Wydział Finansowy już wtedy Wyższej Szkoły Ekono-
micznej. W ostatnim roku pracy na uczelni, zarazem 
pierwszym jej funkcjonowania pod szyldem WSE, Emil 
Piotr Ehrlich był dziekanem likwidowanego Wydziału 
Handlowego, zarazem pierwszym dziekanem utworzo-
nego Wydziału Finansowego, otrzymując roczny kon-
trakt profesora w zakresie organizacji i techniki han-
dlu15. W roku następnym kontraktu nie wznowiono. 
Krótko, w latach 1952-1953, był kierownikiem Ośrod-
ka Metodycznego dla szkół ekonomicznych w Gliwicach, 
jednostki podległej Ministerstwu Oświaty. Wtedy to,  
24 lipca 1952 roku, Dyrekcja Okręgowa Szkolenia Za-
wodowego w Katowicach nadała mu tytuł profesora (na-
uczyciela szkół zawodowych), którym posługiwał się na 
większości pól swojej aktywności zawodowej.

W okresie powojennym doprowadził do wznowie-
nia dostosowanych do nowych realiów swoich publikacji 
z czasów lwowskich. Najczęściej treść nie była istotnie 
zmieniana, ale na wstępie nie omieszkiwał zacytować 
któregoś z klasyków marksizmu, najczęściej samych 
twórców leninizmu i stalinizmu. Na przykład znakomi-
te Jak sprzedawać? (1938) zostało opublikowane jako 
Obsługa klienta (PWG, Warszawa 1951) z przypisem 1 

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach 70 lat spo-
łecznego ruchu ekonomistów na Górnym Śląsku. Księga pamiątko-
wa pod red. Alojzego Czecha. PTE, Katowice 1998, s. 100-105. 

15 Archiwum AE w Katowicach. Op. cit. 

Portret E.P. Ehrlicha podarowany PTE w Katowicach  
przez synów Adama i Wawrzyńca
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we wstępie przywołującym J. Stalina Zagadnienia leni-
nizmu. Wzmianki o pierwszym wydaniu nie było. Z ko-
lei Wystawa w sklepie uspołecznionym (PWG, Warsza-
wa 1951) wsparta była ilustracjami wystaw okoliczno-
ściowych, jak nawiązanie do planu 6-letniego, Między-
narodowy Dzień Kobiet czy ekspozycja produktów ma-
sowych, których prawdopodobnie i tak nie można było 
dostać.

Emil Piotr Ehrlich blisko związany był z Polskim 
Towarzystwem Ekonomicznym. Wchodził w skład 
członków-założycieli Oddziału PTE w Katowicach16. 
W drugiej kadencji lat 1949-1953 był członkiem Ko-
misji Rewizyjnej17. Na trzecią kadencję 6 lutego 1953 
roku także został wybrany członkiem Komisji Rewizyj-
nej, ale wskutek przejścia do pracy etatowo-zarobkowej 
w Towarzystwie, z jej składu zrezygnował18. To właśnie 
E.P. Ehrlich wprowadził do zakresu statutowej działal-
ności Towarzystwa szkolenia dla ekonomistów, począt-
kowo w Oddziale katowickim, kierując od 1 kwietnia 
1953 utworzoną wtedy Dyrekcją Szkolenia Ekonomicz-
nego19. Pomysł był trafiony, akcja szybko objęła cały 
kraj. Od 1 stycznia 1957 został wizytatorem terenowym 
szkoleń Dyrekcji Głównej przy Zarządzie Głównym PTE 
w Warszawie, a od 1 stycznia 1959 do 30 kwietnia 1964 
dyrektorem Zakładu Szkolenia Ekonomicznego przy 
ZG PTE. Wskutek nieporozumień, pomówień i krytyki 
pod jego adresem, zrezygnował z tej funkcji, odchodząc 
z powrotem do Katowic. Od 1 maja 1964 do 31 grud-
nia 1968 był zastępcą dyrektora, później do 31 grudnia 
1973 – ponownie dyrektorem Dyrekcji Szkolenia Eko-
nomicznego w Katowicach. Od 1 stycznia 1974 przy-
jął funkcję pełnomocnika dyrektora naczelnego ZSE 
przy ZG PTE w Warszawie, będąc równolegle specja-
listą w Ośrodku Badań Rynku w Katowicach. Zresz-
tą, podkreślając pracę dla PTE jako pierwszoplano-
wą, E.P. Ehrlich przez całe życie zawodowe pozostawał 
w kooperacji z wieloma instytucjami. Do 1956 roku był 
kierownikiem sekcji szkolenia nauczycieli szkół ekono-
micznych we wspomnianym już Ośrodku Metodycznym 
w  Gliwicach. W 1969 roku został konsultantem ds. re-
klamy i marketingu Gliwickiego Przedsiębiorstwa Ob-
rotu Farbami i Lakierami „Chemifarb”. Od tegoż roku 
podjął wykłady z przedmiotu „organizacja i technika 
handlu zagranicznego” na studiach podyplomowych ka-
towickiej WSE. W latach następnych był wykładowcą 
Ośrodka Postępu Technicznego w Katowicach, dorad-
cą Fabryki Kosmetyków „Viola” w Gliwicach, etatowym 
konsultantem Agencji Reklamy w Katowicach. Chlu-
bił się tym, że mimo formalnie przysługującej emery-
tury, dzięki własnej aktywności nie musiał przechodzić  
w stan emerytalnego zaopatrzenia. Zmarł nagle 19 li-
stopada 1976 roku we Wiedniu. Pochowany został 
w Gliwicach na centralnym cmentarzu komunalnym 
przy ul. Kozielskiej.

Tak jak w poprzednich okresach, także i w tym cza-
sie stosunkowo dużo publikował, ale były to publikacje 
najczęściej pisane na użytek szkoleniowy. Przygotowu-
jąc pomoce naukowe, na pierwszy plan wysuwał proble-
matykę handlu i sprzedaży. Ukazały się m.in. Wybrane 
zagadnienia z organizacji i ekonomiki handlu (Dyrekcja 

16 A. Czech: Założenie PTE w Katowicach. W: 50 lat Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach. Op. cit., s. 70. 

17 50 lat Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach. 
Op. cit., s. 73. 

18 Ibid., s. 74.
19 Archiwum Oddziału PTE w Katowicach, sygn. 9; Archiwum 

PTE w Warszawie. Op. cit. 

Szkolenia Ekonomicznego PTE, Katowice 1964), Orga-
nizacja eksportu (CRZZ, Warszawa 1966), Wybrane za-
gadnienia produkcji eksportowej (OPT, Katowice 1970), 
Marketing (PTE, Katowice 1972). Wszystkie były pisa-
ne w narracji ciągłej, bez przypisów, zawierały wybra-
ną, najczęściej dostępną bibliografię oraz zestaw pytań 
kontrolnych. Adresatem byli słuchacze jego zajęć; miały 
stanowić pomoc w uczeniu się. W latach 60. E.P. Ehr-
lich poszerzył zakres swoich treści dydaktycznych 
oprzywracaną do łask po latach niebytu dziedzinę nauk 
organizacji i zarządzania. Opublikował w podobnej kon-
wencji następujące pozycje: Zasady organizacji i zarzą-
dzania. PTE i Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1961, 
rozbudowaną wersję pod tytułem Organizacja i zarzą-
dzanie w przedsiębiorstwie (podstawy organizacji pra-
cy) (Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego PTE, Katowice 
1968), także Wybrane zagadnienia z organizacji prze-
mysłu (Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego PTE, Kato-
wice I wyd. 1971, II wyd. 1975). Nie były to publika-
cje odkrywcze ani powstałe w zgodzie z rygorem metody 
naukowej. Niemniej spełniały swoją rolę dydaktyczną, 
a przy okazji przywracały należny status potępionym 
politycznie naukom o handlu i organizacji przedsiębior-
stwa. By uwiarygodnić restaurowane dziedziny, w nad-
miarze sięgał do klasyków marksizmu-leninizmu, jakby 
wtedy ich obecność w zestawie uznawanych nauk była 
bardziej uprawniona. W samej treści przedmiotu zacho-
wanie autora było dość niefrasobliwe: funkcje zarządza-
nia traktował zamiennie z zasadami. Precyzją termino-
logiczną raczej się nie przejmował, schemat organiza-
cyjny zapełniał rolę struktury, dzieje nauk o zarządza-
niu w formacji kapitalistycznej ujmował selektywnie, 
za to pracę ludzką i kategorię przedsiębiorstwa wzbo-
gacał o czynniki socjalistyczne. Bez względu na defekty 
twórczości, E.P. Ehrlich tak w zakresie marketingu, jak 
nauk o zarządzaniu był w środowisku ekonomicznym 
Górnego Śląska prekursorem przywracającym przysłu-
gujące im miejsce w świadomości powszechnej.

Jego mocną stroną było silne oddziaływanie na jed-
nostki przebywające w bezpośrednim otoczeniu. Po-
dium wykładowe było miejscem jakby dla niego stwo-
rzonym. Jak umiejętnie trafiał do słuchacza, niech przy-
najmniej pośrednio świadczy fragment słowa pisanego, 
powstałego również z myślą o szkoleniu sprzedawców 
w branży perfumeryjno-kosmetycznej: „[…] kobieta jest 
niekoronowanym protektorem przemysłu i handlu. Sta-
tystyka wykazała, że kobiety dokonują 80% zakupów, 
z czego wynika, że na każdych 5 klientów sprzedaje się 
aż 4 kobietom. Kobieta kupuje dla siebie, dla dzieci, 
dla męża, dla domu. Kobieta jako klientka jest potęgą 
i o tym powinien pamiętać każdy sprzedawca. Pozyskaj 
sobie kobietę jako klientkę, a 80% rynek będzie należał 
do Ciebie!”20. Nieco dalej, czerpiąc z popartych doświad-
czeniem własnym przekonań, pisze o mężczyznach, że 
„[…] decyduje się o wiele szybciej od kobiety. Nie znaj-
duje przyjemności w chodzeniu po sklepach czy do-
mach towarowych, lecz zwykle załatwia swe sprawun-
ki w pierwszym lepszym przygodnym sklepie. Jeżeli się 
jednak do sklepu przywiąże, zostaje stałym i wiernym 
klientem. Mężczyzna jest bardziej hojny, a jego port-
fel otwiera się łatwiej niż damska torebka, ma też nie-
raz więcej pieniędzy niż kobieta do dyspozycji. Mężczy-
zna śpieszy się zazwyczaj, obsługa jego musi być zatem 
sprawna i szybka. Powolna obsługa irytuje go i wprawia 

20 E.P. Ehrlich: Technika sprzedaży artykułów branży perfu-
meryjno-kosmetycznej. Zjednoczenie Przemysłu Chemii Organicz-
nej „Pollena”, 1969, s. 26. 
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w zły nastrój. O ile łatwiej jest mu sprzedać niż kobie-
cie, o tyle trudniej jest na niego wpłynąć, ponieważ ma 
swoje wyrobione zdanie. Kobieta kupuje to, co modne, 
co wpada w oko, mężczyzna zaś kupuje wyłącznie to, 
co się podoba i co mu jest potrzebne. Gdy kobieta staje 
się niewolnicą mody, mężczyzna łatwo staje się niewol-
nikiem marki i firmy. Chodzi latami do jednej kawiar-
ni, czyta jedną gazetę, goli się u jednego fryzjera, kupu-
je produkty tylko jednej formy, np. nożyki Rawa-Lux, 
wodę Miraculum, krem do golenia Lechia itp.”21. Nie ma 
już żyletek Rawa-Lux ani pozostałych kiedyś bardzo po-
szukiwanych kosmetyków, domy towarowe zastępują 
hipermarkety, ale próby tworzenia własnej psychologii 
sprzedaży pozostają niezmiennie interesującym wyzwa-
niem. W czasach pseudorynku i siermiężnej gospodar-
ki E. P. Ehrlich taką próbę podejmował. Dalsze stroni-
ce jego pism, nierzadko powielaczowego wydania, o ile 
nie są skażone przytaczaniem twórców jedynie słusz-
nej doktryny, pozostają równie ciekawe. Warto także 
pamiętać, że ich adresatem nie był wyrafinowany inte-
lektualnie odbiorca, a przyszły albo czynny sprzedaw-
ca, pracujący w dodatku na rynku niedoboru. Ale tego 
ostatniego jakoś autor nie chciał, a może nie mógł do-
strzegać i rozwijać.

Emil Piotr Ehrlich to postać skomplikowana, by nie 
rzec pełna sprzeczności, a przez to niewątpliwie inte-
resująca. Wydawałoby się – życiowy oportunista, ale 
w szeregi przodującej partii jakoś nie wstępował. Potra-
fił bronić honoru i własnego imienia, jednocześnie wy-
kazywał się daleko posuniętym konformizmem. Ogrom-
nej postury, gdy szedł korytarzem, zdawało się, że su-
nął wyniośle ponad głowami mijanego tłumu. Nieprze-
ciętnej osobowości, ale potrafił dostrzec ludzi w gronie 
podległych mu pracowników. Istnieją liczne świadectwa 
jego podwładnych22, podkreślających troskę i dbałość 
o ich rozwój, nie tylko zawodowy, ale i życiowy. Jedno-
myślnie stwierdzano, że szefa o takim rozmachu działa-
nia i zasadach praktycznych na co dzień się nie spotyka. 
Ze względu na posiadanie stałego paszportu na wszyst-
kie kraje świata, często przebywał za granicą, szczegól-
nie w Austrii i w NRF, co w owym czasie było zjawi-
skiem niespotykanym. Dlaczego? Nie ma na dziś pew-
nej odpowiedzi, prócz domniemań23. Wiele niejasności 
kryją jeszcze nie do końca poznane fragmenty jego bio-
grafii. Nadejdzie z pewnością czas, gdy zostaną w pełni 
rozwiane.

* * *
Fala ze Lwowa płynęła szerokim strumieniem. 

Przypomniane już było zasilenie Wyższego Studium 
Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach lwow-
skimi prawnikami (doc. dr Tadeusz Bigo, prof. Kamil 
Stefko, dr Franciszek Longchamps)24. Duże były za-

21 Ibid. 
22 Opinie Zyty Myrcik, mgr Aliny Szafranowicz, Marii Pruss 

i wielu innych. 
23 Po śmierci E.P. Ehrlicha w 1976 roku doc. Anna Ciołkówna 

mówiła mi, że na zlecenie MSZ wykonywał on poufne misje sondu-
jące nastroje i możliwości rządu NRF otwarcia się na współpracę go-
spodarczą z krajami zza Łaby. Interlokutorem rozmów był dr Ber-
thold Beitz, znajomy Ehrlicha z czasów pracy w Karpathen Öl A.G., 
po wojnie kolejno pełnomocnik Alfreda Kruppa von Bohlen und Hal-
bach, dyrektor generalny koncernu Kruppa, przewodniczący rady 
nadzorczej, a także przewodniczący Kuratorium Fundacji Kruppa 
działającej na rzecz wymiany na polu nauki, oświaty i sportu, który 
miał bezpośredni dostęp do kanclerza Adenauera. Temat wymaga 
dalszych studiów, przekraczających ramy niniejszego biogramu. 

24 A. Czech: Współpraca od samych początków – związki uczel-
ni Katowic i Wrocławia, cz. I, „AE Forum” 2009, nr 29, s. 46-50.

sługi pochodzącego z Brzeżan dr. Stanisława Schaet-
zela (1888-1955), związanego z przemysłem naftowym 
i lwowską Akademią Handlu Zagranicznego, prawnika 
po UJK i menedżera przemysłu25. Był dziekanem Wy-
działu Organizacji Przemysłowej w latach 1947-1949, 
wykładowcą prawa gospodarczego na obydwu Wydzia-
łach, pracownikiem przemysłu chemicznego w Gli-
wicach, także członkiem-założycielem Oddziału PTE 
w Katowicach. Z Mościsk koło Lwowa przybył do Kato-
wic już w 1922 roku dr Stanisław Wierzbiański (1897- 
-1956), absolwent UJK, szef Biura Personalnego Urzę-
du Wojewódzkiego Śląskiego (po wojnie naczelnik Wy-
działu Ogólnego)26, współzałożyciel Studium, w latach 
1937-1939 oraz 1945-1951 wykładowca „prawa admi-
nistracyjnego”, krótko także „ustroju samorządu tery-
torialnego”. W latach 1946-1948 prorektor. Ze Lwowa 
i okolicy pochodzili dwaj wybitni humaniści, absolwen-
ci UJK, którzy pracowali na Śląsku. Byli to: lwowia-
nin dr Roman Lutman (1897-1973), dyrektor Instytutu 
Śląskiego od chwili założenia w 1934 roku do likwida-
cji w 1948 roku, oraz urodzony w Janowie Lwowskim 
dr Paweł Rybicki (1902-1988), dyrektor Biblioteki Ślą-
skiej w latach 1934-1947, nie licząc u obydwu okupacyj-
nej przerwy. Obydwaj mieli krótkotrwałe związki jako 
wykładowcy z katowicką uczelnią ekonomiczną. Pierw-
szy wykładał „wybrane zagadnienia społeczno-gospo-
darcze” w okresie przedwojennym, drugi – „socjologię” 
dla słuchaczy Wydziału Administracji Publicznej w la-
tach 1946-1949. Wracając do migracyjnej fali lat powo-
jennych, wraz z nią przybył do Katowic związany z ko-
lejnictwem dr praw Michał Łytwak (1884-1956), w la-
tach 1945-1949 prowadzący wykład „taryfy kolejowe”. 
W niej znalazł się także filozof dr Roman Kałuski (1905-
-1995), który w „Technikum” w Bytomiu został wice-
dyrektorem. W 1948 roku w Wyższym Studium Nauk 
Społeczno-Gospodarczych prowadził przedmiot „nauka 
o Polsce i świecie współczesnym”, a po upaństwowieniu, 
już w Państwowej Wyższej Szkole Administracji Gospo-
darczej, wprowadzał „podstawy filozofii marksizmu-le-
ninizmu” do 1949/1950 roku27. W roku następnym zo-
stał służbowo przeniesiony na stanowisko rektora Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie. 
Wspomnieć trzeba także o pokoleniu, które zasilało sze-
regi braci studenckiej, przy czym tuż po wojnie było ono 
wiekowo zróżnicowane. Jerzy Michalski (1902-1984), 
pochodzący z Zarudzia w woj. tarnopolskim, po służbie 
wojennej w armii polskiej i misji na Węgrzech, w latach 
1945-1948 był studentem WSNSG, a od 1947 roku asy-
stentem w seminarium ekonomiczno-statystycznym dr. 
M.J. Ziomka. Był wieloletnim perfekcyjnym wykładow-
cą podstaw matematyki i statystyki ekonomicznej28. 
Na założonym i kierowanym przez dziekana E.P. Ehr-
licha Wydziale Handlowym studia w 1948 roku rozpo-
czął urodzony w Stryju Zbigniew Messner, późniejszy 
profesor i rektor katowickiej Akademii Ekonomicznej. 
Kresowych studentów z pewnością było znacznie więcej. 
Prawdopodobnie także pracowników. Nie wiadomo, czy 
uda się jeszcze dotrzeć do nich wszystkich.

25 Idem: Stanisław Schaetzel. „Biuletyn Naukowo-Informacyj-
ny DOM EKONOMISTY” 1999, nr 1-2/21-22, s. 44-46.

26 W. Firek: Stanisław Wierzbiański. „Zaranie Śląskie” 1958, 
nr 1-2, s. 92-93. 

27 A. Czech: Nauczanie filozofii w dziejach Akademii Ekono-
micznej (1937-1974). W: Filozof wśród ekonomistów. Księga Pa-
miątkowa. AE, Katowice 2006, s. 26-34. 

28 Idem: Jerzy Michalski. „Biuletyn Naukowo-Informacyjny 
DOM EKONOMISTY” 2000, nr 2/26, s. 39-46.
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XVii  Wystawa  
Polskiej Książki 
Naukowej  
Londyn – 10-12 wrzesień 2010

W legendarnym miejscu polskiego Londynu, 
w Klubie „Ognisko Polskie” istniejącym 66 lat, 
będącym siedzibą byłego Rządu RP na Uchodźc-
twie i skupiającym wielką polską emigrację nie-
podległościową, odbyła się kolejna już, bo XVII 
WYSTAWA POLSKIEJ KSIĄŻKI NAUKOWEJ 
z udziałem Wydawnictwa naszej Uczelni.

Organizatorami Wystawy byli, obok Stowarzy-
szenia Wydawców Szkół Wyższych, którego nasza 
oficyna jest członkiem, Ambasada Rzeczypospoli-
tej Polskiej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej 
Brytanii i Północnej Irlandii, Polski Uniwersytet 
na Obczyźnie w Londynie, Uniwersytet Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Uroczyste otwarcie Wystawy odbyło się 10 wrze-
śnia 2010 roku z udziałem Ambasador Rzeczy-

pospolitej Polskiej w Londynie Pani Barbary  
Tuge-Erecińskiej, Rektora PUNO prof. dr. n. med. 
Wojciecha Falkowskiego oraz Rektora UKSW 
ks. prof. dr. hab. Henryka Skorowskiego, a tak-
że licznie przybyłej emigracji polskiej oraz stu-
dentów i pracowników naukowych Uniwersytetu 
PUNO, jak również przedstawicieli Wydawnictw 
Uczelni polskich, których książki były prezento-
wane na ekspozycji.

11 września o godz. 18.00 w kościele polskim 
pw. św. Andrzeja Boboli odbyła się msza święta 
w intencji wydawców i ofiar katastrofy smoleń-
skiej, ze szczególnym wspomnieniem śp.: Pre-
zydenta Ryszarda Kaczorowskiego, ks. Rektora 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, Ryszarda Rumianka oraz ks. pra-
łata Bronisława Gostomskiego. Mszę świętą ce-
lebrował oraz homilię wygłosił ks. prof. dr hab. 
Henryk Skorowski SDB, Rektor UKSW.

Wystawa Polskiej Książki Naukowej cieszy-
ła się ogromnym zainteresowaniem, była bowiem 
doskonałą okazją dla środowiska naukowego Lon-
dynu do zapoznania się z tak bogatą ofertą nowo-
ści wydawniczych około 50 oficyn akademickich. 
Po zakończeniu wystawy książki zostały uroczy-
ście przekazane w darze Polskiemu Uniwersyte-
towi na Obczyźnie.

A.L.-W.
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17-19 marca 2010 roku nasze Wydawnictwo wzięło 
udział w XVI Wrocławskich Targach Książki Nauko-
wej na Politechnice Wrocławskiej, w trakcie których 
jako jedno z trzech wydawnictw uczelnianych odebra-
liśmy po raz kolejny wyróżnienie w Konkursie na Naj-
trafniejszą Szatę Edytorską Książki Naukowej za pra-
cę Zdzisława Janeczka Poczet dowódców powstań ślą-
skich 1919-1920-1921. Wybrane sylwetki opracowaną 
graficznie przez Marcina Strzelczyka oraz z jego pro-
jektem okładki. Ta cenna nagroda spowodowała wiel-
kie zainteresowanie wyróżnioną pracą, co przełożyło 
się na liczbę sprzedanych egzemplarzy.

W tegorocznych Targach wzięło udział blisko 60 wy-
dawców z całej Polski, przedstawiając publikacje z nauk 
ścisłych, przez przyrodnicze, medyczne, po szeroki wa-
chlarz książek humanistycznych, ale też edukacyj-
nych, zarówno młodzieżowych, jak i dziecięcych. Ofer-
ta była na tyle bogata, że przyciągnęła zainteresowa-
nie nie tylko naukowców czy studentów, ale też pasjo-
natów z różnych dziedzin.

W programie Targów znalazły się również liczne 
spotkania i dyskusje. W tym roku tematem przewod-
nim były tzw. e-booki. Propozycje dotyczące obowiąz-
kowego elektronicznego egzemplarza przedstawił Re-
nek Mendruń z Internetowego Dwutygodnika Wydaw-
niczego, a następnie dyskutowano m.in. o problematyce 
związanej z dystrybucją, wydawaniem i prawami au-
torskimi w Internecie. Można było również obejrzeć 

prezentację platformy 
versita.pl, która jest ba-
zą publikacji i dystrybu-
cji elektronicznej książ-
ki naukowej. Natomiast 
w ostatni dzień Targów 
odbył się wykład dr. Ju-
liana Jezioro z Wydzia-
łu Prawa, Administracji 
i Ekonomii Uniwersyte-
tu Wrocławskiego o od-
powiedzialności za tre-
ści publikowane w In-
ternecie. Drugim tema-
tem Targów była proble-
matyka kresowa w aspek-
cie kulturalnym i poli-
tycznym, a Wydawnic-
two Nortom zorganizo-
wało spotkania z auto-
rami publikacji związa-
nych z tą tematyką.

Tegoroczne Targi we Wrocławiu były niezwykle 
udane, pozwoliły wypromować nasze książki w krę-
gach naukowych oraz zacieśnić więzy ze współpracują-
cymi z nami bibliotekami, księgarniami i hurtownia-
mi. Mamy nadzieję, że kolejne Targi będą równie ko-
rzystne dla Naszego Wydawnictwa oraz Uczelni.

WROCŁaWSKIE  
TaRGI KSIĄŻKI  
NaUKOWEJPatrycja Keller
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