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Doktorat Honoris Causa
dla prof. Szewacha Weissa

Uroczystość rozpoczął I zastępca rektora, prof. 
Robert Tomanek, który przywitał wszystkich obec-
nych gości, m.in. delegatów władz samorządowych, 
przedstawicieli kościoła i gmin wyznaniowych, 
a także reprezentantów środowiska akademickie-
go, biznesu, dyrektorów szkół średnich oraz innych 
podmiotów, z którymi współpracuje Uczelnia. Pod-
kreślił, że uroczystość ma charakter szczególny i wy-
jątkowy, a towarzyszą jej „radość, duma z bycia w tym 
środowisku, a także szansa na obcowanie z mądro-
ścią i zdobywanie tej mądrości”.

Wprowadzeniem do uhonorowania prof. Szewa-
cha Weissa insygniami doktoratu honorowego było 
wystąpienie dziekan Wydziału Ekonomii, prof. Bar-
bary Kos oraz przemowy recenzentów: prof. Barbary 
Kożuch z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. Jana 
Kantyki z Uniwersytetu Śląskiego. „Profesor Sze-
wach Weiss kieruje się filozofią zrozumienia drugiej 

strony, cechuje go etyka 
i zrozumienie; swoją dzia-
łalnością i podejściem do 
drugiego człowieka zasłu-
guje na najwyższe wyróż-
nienie, jakie może przy-
znać wspólnota akademic-
ka” – podkreślała prof. 
Barbara Kożuch. Nato-
miast w uroczystej lauda-
cji prof. Urszula Zagóra-
Jonszta mówiła o odzna-
czonym: „Przeciętnemu Po-
lakowi kojarzy się przede 
wszystkim z pełnioną funk-
cją ambasadora Izraela 
w Polsce, z autorstwem 
książek na temat Holo-
kaustu, z wywiadami w me-
diach dotyczącymi różnych, 
nieraz trudnych tematów 
związanych z naszą wspólną 
historią. Człowiek wzbu-
dzający głęboki szacunek, 
uznanie i sympatię. Nie 
bojąc się podejmować draż-

liwych kwestii, zawsze 
podkreślał, że różnice 
między ludźmi wynika-
ją z cech charakteru 
i nie mają nic wspólne-
go ani z kolorem skóry, 
ani z narodowością. 
Konsekwentny w obro-
nie dobrego imienia 
i spraw swojego narodu, 
ale jednocześnie potra-
fiący odciąć się od ste-
reotypów i uprzedzeń, 
w każdym człowieku 
zawsze stara się szu-
kać dobra. Taka posta-
wa zjednuje Mu po-
wszechną przychylność 
ludzi. W uroczystym 
dniu nadania tytułu 
doktora honoris causa 
patrzymy jednak na 
Niego przede wszyst-
kim jako na pracowni-
ka naukowego. To Jego 
działalność naukowa, 
obok niekwestionowa-
nych zasług na niwie politycznej, w dziedzinie zbli-
żania obu naszych narodów, w dużej mierze zade-
cydowała o chęci nadania Mu tego zaszczytnego ty-
tułu”.

Po odebraniu dyplomu doktoratu honorowe-
go i szarfy z godłem uniwersytetu, prof. Szewach 
Weiss złożył podziękowania nieobecnemu rekto-
rowi i całej społeczności akademickiej. Nawiązał 
w nich także do poprzedzającego uczelnianą uro-
czystość wernisażu wystawy fotografii Nili Epste-
in Aravot zatytułowanej „Okna polsko-izraelskie”. 
„Jestem bardzo wzruszony od wczorajszego dnia. 
Czułem, że tym razem będzie to spotkanie prawie 
rodzinne – atmosfera zwyczajna, ludzka, spokojna, 
miła” – podkreślał profesor. Następnie wygłosił wy-
kład, w którym m.in. opisywał Izrael jako etniczny 
tygiel, w jakim życie toczy się na styku wielu kul-

23 maja podczas uroczystego posiedzenia Senatu i Rad Wydziałów społeczność Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach uhonorowała tytułem Doktora Honoris Causa prof. Szewacha Weissa.

Agnieszka Put
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tur, heterogenicznych tradycji i wielu religii. Profe-
sor w swym poruszającym, ale jednocześnie wzbo-
gaconym o elementy humorystyczne wystąpieniu 
wspominał o epizodach polsko-izraelskich, przy-
taczał przykłady codzienności, które pokazują, jak 
złożony jest Izrael. Podkreślał również, jak ważna 
jest rola pisarzy, naukowców-noblistów, którzy żyją 
w Izraelu i mają polskie pochodzenie. Współżycie 
narodów polskiego i żydowskiego „nie jest epizodem 
historycznym, ono będzie trwało wiecznie i w tej 
sprawie ja próbuję być strażnikiem” – podsumował 
swoją wypowiedź prof. Szewach Weiss.

Uroczystość zwieńczyło pamiątkowe zasadzenie 
dębu przez prof. Szewacha Weissa na terenie kam-
pusu Uczelni.

Szewach Weiss jest profesorem nauk politycznych, aktywnym izraelskim politykiem oraz byłym ambasado-
rem Izraela w Polsce. Od wielu lat na niwie naukowej, publicystycznej i dyplomatycznej upowszechnia zagad-
nienia relacji między Żydami a Polakami oraz kwestie Holokaustu, a także tożsamości Izraela i rozwoju jego 
państwowości. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń. Jest m.in. kawalerem Krzyża Wielkiego Orderu Zasługi RP, 
laureatem odznaki honorowej Bene Merito oraz doktorem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwer-
sytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Profesor Szewach Weiss urodził się 5 lipca 1935 roku w Borysławiu, znajdującym się ówcześnie na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej (obecnie Ukraina). Podczas II wojny światowej rodzina Weissów zbiegła z getta, 
a następnie ukrywała się u rodzin ukraińskich i polskich. Po zakończeniu działań wojennych została zmuszo-
na do przeniesienia się na polskie tzw. ziemie odzyskane. Tam w Głuszycy, w sierocińcu prowadzonym przez 
syjonistyczną organizację Bricha, Szewach Weiss kontynuował swą edukację i rozpoczął naukę języka hebraj-
skiego. W latach 1946 i 1947 wraz z rodziną przewędrował Europę, by z Włoch – w grudniu 1947 roku – prze-
dostać się do mandatu Palestyny.

W Izraelu kontynuował naukę w szkole rolniczej Hadassim, którą ukończył maturą z biologii. W tym czasie 
zaczął także z sukcesami uprawiać sport wyczynowy – lekkoatletykę i podnoszenie ciężarów. W latach 1954-
1956 odbył służbę w Izraelskich Siłach Zbrojnych. Następnie podjął studia na Uniwersytecie Hebrajskim w Je-
rozolimie, gdzie uzyskał stopnie licencjata w dziedzinie nauk politycznych i stosunków międzynarodowych 
oraz magistra w dziedzinie nauk politycznych i problemów współczesnego żydostwa. Ukończył również Wy-
dział Prawa Uniwersytetu w Tel Awiwie. W roku 1969 obronił na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie dok-
torat z nauk politycznych na podstawie pracy zatytułowanej „Samorząd lokalny w Izraelu. Studium przywódz-
twa”. Jako akademik zawodowo związany był z Wydziałem Prawa i Wydziałem Nauk Politycznych Uniwersyte-
tu w Tel Awiwie, Wydziałem Studiów Humanistycznych uczelni politechnicznej Technion oraz Uniwersytetem 
w Hajfie. Na tej uczelni kierował Wydziałem Nauk Politycznych, by następnie stać się założycielem Wydziału 
Mediów. W Polsce kieruje Centrum Badań nad Współczesnym Izraelem Uniwersytetu Warszawskiego.

Jednocześnie Szewach Weiss coraz intensywniej angażował się w życie publiczne. Prowadził m.in. audycje 
radiowe zarówno w rozgłośni Głos Izraela, jak i w paśmie wojskowym. Swoje programy kierował również do 
dzieci i nastolatków, dla których stworzył także szesnaście książek. Był zarówno radnym, jak i członkiem za-
rządu miasta Hajfa. Politycznie od wczesnej młodości związał się z lewicową Partią Pracy. Od lat siedemdzie-
siątych XX wieku nieustannie bierze udział w pracach jej kluczowych organów. W latach 1981-1999 zasiadał 
w Knessecie. Przez dwie kadencje był wiceprzewodniczącym Knessetu, natomiast w latach 1992-1996 prze-
wodniczył zgromadzeniu. Brał także udział w pracach Rady Europy jako stały obserwator z ramienia Knessetu. 
W latach 2000-2004 był ambasadorem Izraela w Polsce, natomiast w latach 2000-2006 przewodniczył radzie 
Instytutu Yad Vashem.

Doświadczenia naukowe i polityczne profesora Szewacha Weissa znalazły swe odbicie w licznych publika-
cjach. Poza wspomnianym wcześniej pozycjami dla dzieci i młodzieży, jest on bowiem przede wszystkim au-
torem licznych pozycji monograficznych i artykułów dotyczących samorządu terytorialnego oraz socjologii po-
litycznej Izraela, publikowanych w czołowych wydawnictwach izraelskich oraz anglojęzycznej prasie specjali-
stycznej. Opublikował także książki o pracach Knessetu i Holokauście – w tym wydane w języku polskim. Był 
i jest felietonistą licznych tytułów prasowych, komentatorem bieżących wydarzeń politycznych, obserwatorem 
relacji międzynarodowych Izraela. Jego teksty można odnaleźć w archiwach prasowych na całym świecie.

Uchwałą Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z 25 kwietnia 2013 roku profesorowi Szewa-
chowi Weissowi nadano godność doktora honoris causa.

MB
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nego – rządzenie, poruszanie mas za pomocą Face-
booka czy telefonów komórkowych – są powrotem 
do demokracji bezpośredniej, która w moim mnie-
maniu jest jednak prymitywna. I właśnie dlatego, 
jeśli w parlamencie będzie grupa naukowców, leka-
rzy, inżynierów, dobrych dziennikarzy, artystów, 
oni zawsze będą mieli coś mądrego do powiedzenia. 
Będą wzbogacali życie polityczne i nawet w swoich 
partiach będą samodzielni, gdyż mają dokąd wró-
cić. Dlatego dla mnie taka synteza jest dobra i waż-
na. A poza tym, przecież parlament ma być pew-
ną ilustracją społeczeństwa, a nie tylko świata poli-
tyki. Szerszą, głębszą! Kiedy będą w nim działacze 
partyjni, ale też związkowi, naukowcy, ideolodzy, 
przedstawiciele innych grup zawodowych, wtedy 
będziemy mieli dobry system parlamentarny.

Panie Profesorze, w codziennej prasie, w wy-
wiadach z politykiem, byłym ambasadorem 
zazwyczaj nie pyta się o takie kwestie. Jed-
nak dziś i miejsce i okazja są inne – stąd war-
to chyba zadać pytanie o to, jak godzi się życie 
naukowca z życiem aktywnego polityka?

To jest pytanie, które wynika z jakiejś antypatii 
do polityków. Wszystkie badania socjologiczne, któ-
re znam – czy to w Polsce, czy Izraelu, czy na całym 
świecie pokazują mniej więcej następujący obraz. 
W zakresie prestiżu różnych zawodów zawsze na 
szczycie piramidy lokują się: naukowcy, lekarze, fi-
zycy. Potem bardzo blisko: aktorzy, muzycy. Gdzieś 
tam jeszcze u góry biznesmeni – co jest nową spra-
wą, gdyż kiedyś obecny biznesmen był niezbyt lu-
bianym handlarzem. Następnie pojawiają się różne 
wolne zawody. Wreszcie na dole – ciekawostka – ra-
zem dziennikarze i politycy. I cała ta sekwencja jest 
niezmiernie ciekawa. Mamy do czynienia z potężną 
krytyką skierowaną przeciwko politykom, wybra-
nym przecież w systemach demokratycznych, o któ-
rych chcę mówić. A krytyka ta pochodzi często wła-
śnie od dziennikarzy, którzy są równie niekorzyst-
nie postrzegani.

Kiedy zostałem wybrany do Knessetu w 1981 
roku, byłem profesorem, naukowcem. Zajmowa-
łem się naprawdę pracą naukową. Mój syn – wte-
dy będący przed maturą – czytał właśnie o bada-
niach dotyczących piramidy prestiżu zawodów i za-
pytał mnie: tato, powiedz mi dlaczego ty w zasadzie 
chcesz zejść ze szczytu na dół? Ja mu powiedziałem, 
że jest to obraz wyniesiony z badań i sondaży. Ale 
tak naprawdę, jeśli ktoś ma zamiar coś stworzyć, 
to musi spróbować, czy jego filozofia działania, wie-
dza i doświadczenie naukowe odnajdą się w rzeczy-
wistości laboratorium życia. Przekonałem się, że ta 
synteza jest możliwa i nawet dość ważna. Dlaczego? 
Otóż większość parlamentarzystów pochodzi z tzw. 
aparatów partyjnych. Ja ich nie lekceważę. Moim 
zdaniem stabilne partie i ich zaplecza są potrzeb-
ne. Wydaje mi się, że takie współczesne gwałtow-
ne przejścia z placów i ulic do partii powstających 
ad hoc przed wyborami, bez zaplecza intelektual-

Spróbować, czy doświadczenie naukowe  
odnajdzie się w laboratorium życia

Z  profesorem Szewachem Weissem 
rozmawia Marcin Baron
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wykłaDy gośCinne

Mówi Pan Profesor o silnych jednostkach – 
nawet w systemach partyjnych, o władzy wy-
rastającej „na szybko” dzięki powiązaniom 
w sieciach społecznościowych. A jednocześnie 
zupełnie niedawno w tygodniku „Wprost” po-
stawił Pan tezę, którą teraz – może nieco prze-
jaskrawiając – streszczę, że nie ma co dysku-
tować o nadejściu trzeciej wojny światowej, 
gdyż taka wojna trwa. Czy więc żyjemy już w erze 
nowej formuły konfliktów globalnych?

To jest zupełnie inna sprawa. Pierwsza wojna 
światowa, druga wojna światowa, inne wojny nie-
omalże światowe – to były wojny, w których prze-
ważnie stała armia vis a vis armii. One były okrop-
ne, niemożliwe do wyobrażenia, tragiczne, na gra-
nicy ludobójstwa. W tych czasach działo się wszyst-
ko. Ale takie wojny zawsze można skończyć. Jak? 
Czyimś zwycięstwem, jak na przykład skończyła się 
kapitulacją Niemiec druga wojna światowa. I czę-
sto w tych wojnach nawet nie można mówić o wi-
nie żołnierzy, którzy zostają po prostu wysłani na 

front po różnych stronach barykady. Te wojny koń-
czy się umowami. Europa doświadczyła wielu ta-
kich umów po drugiej wojnie światowej i jest dzisiaj 
najcudniejsza w swojej historii. Polska też! Polacy 
nie zawsze to czują.

Natomiast trzecia wojna światowa z terrory-
zmem jest wojną bez końca. Ona ma zupełnie inne 
reguły – gdyż nie ma żadnych reguł. Nie ma żad-
nej konwencji, nie ma wartości, nie ma frontu, nie 
ma się z kim umówić, bo nie ma konkretnego rzą-
du. Dlatego ta wojna jest długa i przykra. Przecież 
dziś na wszystkich lotniskach świata jest „stan wo-
jenny”. Szukają, podejrzewają i to też tworzy napię-
cia i konflikty cywilizacji. Dam przykład – uważam, 
że w Izraelu kiedy bardzo gruntownie badają pasa-
żerów i ich bagaże, wtedy obrażają ludzi. Szczegól-
nie tych, którzy wyglądają trochę inaczej, trochę jak 
„nie nasi”. To jest specyfika trzeciej wojny świato-
wej. Terroryzm i nieustające napięcia nawet w ma-
łych sprawach. A tej logice nie można dać się spro-
wokować.

Konkurencyjność  
polskiej gospodarki

Podczas swego wystąpienia prof. Jerzy Hau-
sner wskazał na potrzebę tworzenia nowej polity-
ki gospodarczej w duchu państwa konkurencyjne-
go, które nazywa competitive state. Gość podkreślił 
także, że inne funkcje państwa muszą respektować 
takie podejście, jeśli zamierza się tworzyć w gospo-
darce warunki do funkcjonowania konkurencyjnych 
przedsiębiorstw. Ponadto, baza wytwórcza jest, zda-
niem prof. Hausnera, czynnikiem, który pozwala 
utrzymywać trwałą przewagę konkurencyjną, a jej 
wzmacnianie stanowi wyzwanie zarówno dla firm, 
jak i podmiotów władzy publicznej. Profesor uznał, 
że w tym aspekcie kluczowa jest debata o przystą-

pieniu Polski do strefy euro, a to ma sens jedynie 
wtedy, gdy gospodarka narodowa będzie struktu-
ralnie gotowa do sprostania konkurencji ze stro-
ny liderów europejskich. Zdaniem profesora, obec-
ne rozwiązania są dopasowane do koncepcji bycia 
centrum podwykonawczym o przewadze uzyskiwa-
nej dzięki wciąż tanim zasobom pracy. Nie wydaje 
się to jednak strategiczną myślą rozwojową w kra-
ju. Szczególnie, że stanęliśmy wobec sytuacji, w któ-

15 marca 2013 r. na Wydziale Zarządzania od-
był się Wykład Dziekański prof. Jerzego Hausnera 
zatytułowany „Konkurencyjność polskiej gospo-
darki”. Gość, jako wybitny naukowiec, wykładow-
ca, ekonomista, autor wielu publikacji naukowych, 
osiągnął trudną do wypracowania symbiozę mię-
dzy nauką a praktyką gospodarczą. Efektem tej 
wyjątkowej postawy jest nie tylko pełnienie wie-
lu ważnych funkcji, ale także autorstwo wielu 
koncepcji oraz reform, takich jak Plan Naprawy 
Finansów Publicznych, zwany Planem Hausnera, 
czy też koordynacja Narodowego Planu Rozwo-
ju w latach 2007-2013.

Aneta Szmyt
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rej zatrzymuje się napływ bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych przy jednoczesnym powolnym odpły-
wie kapitału krajowego. Ważne więc dla polskiej go-

spodarki jest to, jak będzie ona pozycjonowana w glo-
balnych łańcuchach wartości. Wiąże się to przede 
wszystkim z tym, by kluczowymi produktami eks-
portowymi Polski stały się te o wysokiej wartości 
dodanej, podczas gdy – zdaniem prelegenta – w sfe-
rze realnej i myśleniu dominuje presja na eksport 
towarów o stosunkowo niskiej wartości dodanej, np. 
w motoryzacji i AGD.

Wykład spotkał się z żywym zainteresowaniem 
słuchaczy, inspirując uczestników do formułowania 
pytań i wypowiedzi w części dyskusyjnej. Profesor 
odpowiadał na pytania z sali zarówno studentów, 
jak i pracowników nauki, które tematycznie nawią-
zywały do tez wykładu. Na zakończenie dziekan Wy-
działu Zarządzania, prof. Krystyna Jędralska, inicja-
tor i gospodarz spotkania, podziękowała gościowi za 
wygłoszony wykład oraz za wiedzę i doświadczenie, 
z którego każdy z uczestników wykładu zaczerpnął 
na pewno wiele ciekawych inspiracji, a także wszyst-
kim uczestnikom za przybycie i aktywny udział.

współpraca: Marcin Baron

Profesor Jerzy Hausner – kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie – urodził się w 1949 r. w Świnoujściu. Od początku kariery naukowej związany jest 
z Akademią Ekonomiczną w Krakowie. Opracował 250 publikacji naukowych, koordynował wiele projektów 
badawczych. Uczestniczył w 6 stypendiach naukowych. W 1994 r. został profesorem nauk ekonomicznych, 
a w 1998 został mianowany profesorem zwyczajnym. Od 2007 r. jest honorowym profesorem Copenhagen 
Business School. Specjalizacją naukową prof. Jerzego Hausera jest ekonomia, ekonomia polityczna, nauki po-
lityczne, gospodarka publiczna, administracja publiczna oraz zarządzanie publiczne. Jest autorem ponad 300 
publikacji naukowych.

Profesor Jerzy Hauser w latach 90. pełnił funkcję szefa zespołu doradców wicepremiera ds. gospodarczych, 
pełnomocnika rządu ds. reformy zabezpieczenia społecznego oraz członka Zespołu Doradców Ekonomicznych 
Prezydenta RP. W latach 2001-2005 był posłem na Sejm RP. W październiku 2001 r. wszedł w skład gabinetu 
Leszka Millera jako minister pracy i polityki społecznej. Od stycznia 2003 r. był ministrem gospodarki, pracy 
i polityki społecznej, a od czerwca 2003 r. także wiceprezesem Rady Ministrów. Firmował swoim nazwiskiem 
plan naprawy finansów publicznych (tzw. plan Hausnera). W rządzie Marka Belki (od maja 2004 r. do marca 
2005) piastował stanowisko wicepremiera i ministra gospodarki i pracy. Koordynował wówczas prace nad Na-
rodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013.

Jest laureatem wielu nagród, między innymi nagrody Kisiela oraz nagrody im. Władysława Grabskiego przy-
znawanej przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

UEK

Państwo konkurencyjne, uczestnicząc w sys-
temie gospodarki globalnej, bierze współodpowie-
dzialność za tworzenie warunków dla działalności 
przedsiębiorstw krajowych, przy czym za przedsię-
biorstwa krajowe uznaje się te, które w danym kra-
ju działają i płacą podatki, niezależnie od tego jakie 

Panie Profesorze, przekonuje Pan swych słu-
chaczy do idei państwa konkurencyjnego. 
Gdzie jest „miejsce” dla takiego podejścia? Czy 
to pewna odmiana konstytucyjnej w Polsce 
społecznej gospodarki rynkowej, czy wołanie 
o więcej interwencjonizmu w gospodarce?

Z  profesorem Jerzym Hausnerem  rozmawia Marcin Baron

Ekonomia zmienia się  
na tle różnych doświadczeń
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nictwa, przemysłu spożywczego i przemysłu prze-
twórczego. Ale wtedy napotykamy na następujące 
wyzwanie: czy model, w którym środki unijne słu-
żą głównie, powtarzam głównie, utrwalaniu obecnej 
struktury gospodarstw chłopskich chcemy i może-
my utrzymać? Wiem, że zmiana tego jest trudna, 
ale jeżeli nie zaczniemy odważnie myśleć, odpowie-
dzialnie i wyprzedzająco działać, to nic się nie zmie-
ni. Musimy do rolnictwa wprowadzić ogólny system 
podatkowy, trzeba stopniowo przesuwać dopłaty 
do gospodarstw chłopskich w kierunku stymula-
torów efektywności. Trzeba też zapobiegać zagra-
nicznemu wykupowi ziemi, podejmowanemu z my-
ślą o dostępie do surowca, ale nie jego przetwór-
stwie u nas.

To są wszystko warunki utrzymania w długim 
okresie konkurencyjności polskiego przemysłu spo-
żywczego. Państwo może i powinno w tym zakresie 
działać zarówno wspomagająco, jak i zapobiegająco. 
Z takiego myślenia dla wielu branż może wynikać 
wiele praktycznych rekomendacji.

Mówimy tu o relacji struktury państwa–struk-
tury gospodarki. Czy jest w tym układzie miej-
sce na samorząd terytorialny, który według 
ostatnich ocen Pańskiego zespołu nie wypada 
w Polsce najlepiej?

Słabością naszego samorządu jest to, że jest on 
bardzo skoncentrowany na usługach publicznych, 
traktuje w istocie rzeczy obywatela jak klienta. Na-
tomiast nie podejmuje działań rozwojowych, czasa-
mi dlatego, że nie ma rzeczywiście odpowiednich in-
strumentów i kompetencji. Samorząd województwa 
jest tu najlepszym przykładem. W skrajnym przy-
padku jest on dystrybutorem środków unijnych. Py-
taniem jest, jaka będzie jego rola po 2020 roku, kie-
dy pula środków unijnych będzie wyraźnie mniej-
sza? Więcej możliwości ma gmina, ale czy gminy 
rzeczywiście wykorzystują w sposób prawidłowy te 
możliwości? W wielu przypadkach widać wyraź-
nie, że nie. Trapi nas pytanie, gdzie rzeczywiście 
są przeszkody w tym, aby gmina była bardziej in-
teligentnym inwestorem, była w stanie podejmo-
wać lepsze decyzje w zakresie zagospodarowania 
przestrzennego. Czy problemy są po stronie kom-
petencji ludzi, czy po stronie rozwiązań systemo-
wych? 

Jeżeli chcemy oddziaływać na konkurencyjną 
gospodarkę, to elementem tego układu jest samo-
rząd terytorialny, od którego zależy rozwój regional-
ny i lokalny. To na poziomie samorządowym tworzy 
się warunki, od których w ogóle zaczyna się przed-
siębiorczość. Mówię działaczom samorządowym: in-
westujecie środki unijne, pamiętając, że są to środ-
ki faktycznie darowane, ale z myślą o uzyskaniu 
poprzez nie środków własnych, wypracowaniu ich. 
Chodzi o to, aby wygenerować dochody pozwalające 
utrzymać to, co jest budowane za środki unijne. A to 
oznacza, że przede wszystkim inwestycje publiczne 
muszą sprzyjać kreatywności i przedsiębiorczości. 
Wtedy będzie więcej miejsc pracy, będą wyższe do-
chody – dokona się rozwój.

jest źródło ich kapitału. Choć oczywiście dostrze-
gam też znaczenie generowania kapitału krajowe-
go. Tworząc te warunki, państwo zmierza do za-
pewniania sobie podmiotowości w warunkach mię-
dzynarodowej współzależności. A jednocześnie dba 
o to, aby kształtować zdolność gospodarki do efek-
tywnego wykorzystania zasobów, czyli przekształ-
cania potencjału rozwojowego w pozycję konkuren-
cyjną. W konsekwencji idzie o to, aby przekształcać 
dotychczasowe i względne (komparatywne) przewa-
gi danej gospodarki w przewagi długofalowe i bez-
względne. Dzięki temu gospodarka wytwarza wyso-
ką wartość dodaną, za czym kryją się i miejsca pracy, 
i dochody. 

Czy przejmuję się tym, na ile jest to zgodne 
z klasyczną ekonomią, ekonomią głównego nurtu? 
Niespecjalnie. Ekonomia zmienia się na tle różnych 
doświadczeń i konieczne jest poszukiwanie nowych 
idei oraz reinterpretacja starych. W niektórych 
punktach moje myślenie jest wyraźnie niezgodne 
z ideami neoliberalnymi, bo nie jestem za opcją pań-
stwa pasywnego, które tylko tworzy ramy prawne 
dla funkcjonowania gospodarki, ale nie bierze od-
powiedzialności za rozwój gospodarczy. Opowiadam 
się za opcją państwa, które współodpowiada i two-
rzy warunki dla rozwoju, ukierunkowuje i pobudza 
go, jest zdolne do współzarządzania – wraz z innymi 
partnerami – w niektórych obszarach gospodarki. 
Czy to oznacza powrót do keynesizmu? Nie – rów-
nież dlatego, że keynesizm to nie tylko wielka teoria 
ekonomiczna, ale także określona polityka gospo-
darcza i właściwy dla niej model państwa. Otóż są-
dzę, że nie ma powrotu do tamtego modelu: do idei 
państwa, które byłoby keynesowskie z punktu wi-
dzenia polityki gospodarczej prowadzonej w ramach 
państwa-narodowego, a z punktu widzenia polityki 
społecznej byłoby państwem stricte opiekuńczym. 
Po prostu żyjemy w innym świecie. W świecie, któ-
ry nie ma zresztą dzisiaj do końca uporządkowanej 
architektury. 

Z tego punktu widzenia jest jasne, że nie można 
uznać, że odpowiedzialność jest zawsze po stronie 
jednostki, a wspólnota jest bez znaczenia. Central-
ny problem polega na tym, co robić wspólnie, aby 
przekształcić zasoby w siłę gospodarczą. A to wy-
maga wspólnej wiedzy, współzarządzania. Nie po-
trafię sobie wyobrazić, że można to wykonać inaczej. 
Jednocześnie trzeba przesuwać się od myślenia re-
troaktywnego w kierunku myślenia proaktywne-
go. To znaczy, że z polityki, która jest zorientowa-
na na równowagę i reakcję sytuacyjną przesuwamy 
się w kierunku polityki antycypacyjnej, działającej 
prospektywnie, wyprzedzająco i procesowo, bazu-
jącej na myśli strategicznej i wywołującej zmianę 
strukturalną.

I dlatego właśnie twierdzi Pan, że pora na 
nową politykę przemysłową?

Jeśli dostrzeżemy, że przemysłem, który gene-
ruje wysoką wartość dodaną w polskim eksporcie 
jest przemysł spożywczy i chcemy to wzmocnić, dzi-
siaj musimy zacząć oddziaływać na cały układ rol-
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Panie profesorze, trzy lata temu mieliśmy za-
szczyt gościć pana w Uczelni po raz pierwszy 
– wtedy jeszcze w Akademii Ekonomicznej, 
dziś już w murach Uniwersytetu. Jak ocenia 
pan zmiany, które tu zaszły?

W pierwszej kolejności gratuluję zmiany statu-
su Uczelni. Nowa nazwa lepiej odpowiada takiej dy-
namicznej, umacniającej swoją pozycję szkole biz-
nesowej. Od mojej pierwszej wizyty dostrzegam 
wiele zmian: nowe ścieżki kształcenia, nową stronę 
internetową, lepszy dostęp do biblioteki i oczywiście 
powstające Centrum Nowoczesnych Technologii In-
formatycznych.

Odwiedza pan sporo uniwersytetów na całym 
świecie. Jak plasują się nasza Uczelnia i spo-
łeczność akademicka na tym międzynarodo-
wym tle?

Odbywam wiele interesujących, choć krótkich 
wizyt. Na ich podstawie trudno jest oceniać kultu-
rę akademicką w jej całej różnorodności. Co jednak 
widzę? Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
jest bardzo dynamiczny i szybko się rozwija. Doty-
czy to zarówno nauczania, jak i prowadzonych ba-
dań. Dalsze intensyfikowanie współpracy z firmami 
w regionie i kraju może jeszcze bardziej wzmocnić 
pozycję Uniwersytetu jako węzła wiedzy i innowacji 
na tym obszarze.

Czy może pan profesor przypomnieć naszym 
czytelnikom początki współpracy Uniwer-
sytetu w St. Gallen z Uniwersytetem Ekono-
micznym w Katowicach? A jakie są plany na 
przyszłość?

Wszystko zaczęło się od kilku studentów z Ka-
towic, którzy uczęszczali na moje zajęcia w ramach 
programów wymiany. Potem otrzymałem zaprosze-
nie od dr. Marka Drzazgi i zacząłem być gościem 
w waszej Uczelni. Do dzisiaj pracownicy i studen-
ci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
uczestniczą w organizowanych przez nas semina-
riach i konferencjach, a ja wracam tu. Mam nadzie-
ję, że ta owocna współpraca będzie trwała.

Tematem tegorocznego wykładu był wzrost 
na słabnących rynkach detalicznych. To inte-
resująca i inspirująca kwestia. Jakie są przy-
czyny takiego wzrostu, jakie konsekwencje?

W ostatnich latach kraje Europy Zachodniej do-
świadczyły stagnacji wydatków konsumenckich. 
Dodatkowo, zmieniły się także zachowania związa-
ne z dokonywaniem zakupów. Internet oraz emo-
cje stały się niesamowicie ważne. Sprzedawcy deta-
liczni, którzy potrafią inspirować swoich klientów, 
mają możliwość lepszego komunikowania warto-
ści dodanej i wzbudzania nowych potrzeb u klien-
ta. Stąd też zasada zainspirowania klienta powin-
na cieszyć się coraz większym uznaniem w świecie 
marketingu.

Kraje europejskie borykają się z kryzysem, 
a konsumenci z problemami zadłużenia. Jaki 
ma to wpływ na działalność sprzedawców de-
talicznych?

Są kraje, które bardzo ucierpiały. W Hiszpanii, 
Grecji, Irlandii, we Włoszech i kilku innych kra-
jach sprzedaż detaliczna spada. Dyskonty uzyskują 
udziały w rynku, lecz nawet dla pozostałych widzę 
szanse wzrostu inne niż bazujące na promocjach ce-
nowych. To wymaga inspirujących technik promo-
cyjnych, skupionych na wartości uzyskiwanej za 
wyłożoną kwotę, a nie na sprzedaży tanich produk-
tów. Nawet oszczędni zapłacą za dodatkową war-

Kolejne spotkanie 
z prof. Thomasem Rudolphem

23 listopada 2012 r. na zaproszenie pracowników Katedry Badań Rynkowych i Marketingowych po raz 
kolejny gościł na naszej Uczelni z wykładem prof. Thomas Rudolph z Uniwersytetu w St. Gallen. Roz-
mawiała z nim Agnieszka Put.
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tość, jeśli jest ona pożądana. Ilustracją tego może być 
sukces produktów Apple’a. W niektórych krajach, jak 
w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, handel detaliczny 
jest wciąż silny i stabilny. W tych krajach rośnie zna-
czenie sprzedaży zorientowanej na wartość dodaną.

Katowice to miasto inwestycji. Odkąd był tu pan 
po raz pierwszy kilka lat temu powstało wiele 
nowych obiektów akademickich, kulturalnych 
i handlowych. Jak postrzegać te zmiany?

Rzeczywiście, wiele się zmieniło przez te ponad 
trzy lata. Zdumiewające jest, jak wiele budynków 
powstało lub powstaje. Widzę też, że wciąż rozwija-
ją się sklepy i centra handlowe. Podejrzewam jed-
nak, że ten rynek staje się nasycony i inwestorzy 
powinni uważać, by nie otwierać zbyt wielu nowych 
sklepów w przyszłości.

Jakiej rady udzieliłby pan naszym studen-
tom, którzy są z jednej strony konsumentami, 
a z drugiej przyszłymi menedżerami lub wła-
ścicielami własnych biznesów?

Radziłbym uważnie przyglądać się zachowa-
niom konsumentów i kupujących. Coraz większe ich 
grono używa smartfonów podczas zakupów. Za tym 
kryje się mnóstwo szans na nowe pomysły bizneso-
we. To co określamy jako „cross channel manage-
ment” jest bardzo aktualnym tematem dla zajmu-
jących się handlem. Jak połączyć korzyści e-handlu 
i tradycyjnych placówek? Odpowiedzi na to waż-
ne pytanie wpływać będą na studentów, handlow-
ców i wykładowców biznesu w przyszłości. Sprze-
daż w XXI wieku będzie gwałtownie zmieniała swo-
je oblicze. Stąd też powinniśmy dokładnie badać za-
chowania konsumentów.

Monika Białas

Klucz do sukcesu  
w burzliwych dla biznesu czasach

Jak utrzymać się na rynku i zachować konku-
rencyjność w środowisku biznesowym pełnym za-
wirowań i turbulencji, wyjaśniał gość z Finlandii, 
prof. Josu Takala z Uniwersytetu Vaasa w Finlan-
dii. Wykład na temat „Sustainable Co-Opetitive 
Advantage in Turbulent Business Environments”, 
w ramach wykładów dziekańskich Wydziału Infor-
matyki i Komunikacji, odbył się w środę 17 kwiet-
nia i przyciągnął uwagę licznie zgromadzonego au-
dytorium.

Profesor Josu Takala jest specjalistą w dziedzi-
nie ekonomiki produkcji i zarządzania przemysło-
wego. Na Uniwersytecie Vaasa w Finlandii prze-
wodzi dwóm zespołom badawczym zajmującym się 
strategiami produkcji oraz przywództwem trans-
formacyjnym. W swojej pracy naukowej podejmu-
je zagadnienia związane z zarządzaniem strate-
gicznym, zarządzaniem jakością i technologią, lo-
gistyką, zarządzaniem produkcją oraz pomiarem 
wydajności. Wraz z dr. Danielem Nadlerem opra-
cował Wskaźnik Czynnika Ryzyka (Critical Fac-
tor Index – CFI), przewidujący przyszłe wydarze-
nia na rynku. Wskaźnik ten oraz teoria Sense and 
Respond, czyli „wyczuwać i reagować”, były przed-
miotem wykładu prof. J. Takali na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach.

Zdaniem gościa, podejście wielu przedsię-
biorstw do prowadzenia biznesu, zakładające pro-
dukcję i sprzedaż, nie sprawdza się we współcze-
snym środowisku pełnym konkurentów i zagrożeń 
zewnętrznych. Lekarstwem na ciągłe i szybkie 

zmiany w otoczeniu jest 
S&R, czyli wykrywanie 
nadchodzących zmian 
i przezwyciężanie ich za 
pomocą mocnych stron 
przedsiębiorstwa i szans 
stwarzanych przez śro-
dowisko. By to osiągnąć, 
niezbędne jest posłuże-
nie się kwestionariuszem 
operacyjnym (OP), po-
dzielonym na cztery 
kluczowe sekcje doty-
czące przedsiębiorstwa, 
takie jak wiedza, pra-
ca, system organizacyj-
ny oraz system infor-
matyczny. Zebrane dane 
służą kierownictwu firm 
w podejmowaniu odpowiednich kroków i wdraża-
niu strategii operacyjnych.

Zmian zachodzących w otoczeniu, w którym 
działa przedsiębiorstwo nie sposób zahamować 
ani zatrzymać. Według prof. J. Takali, jedyne 
co możemy zrobić to dostosować się do nich, je-
śli chcemy nie tylko utrzymać się na rynku, ale 
przede wszystkim budować naszą konkurencyj-
ność. Każda transformacja środowiska stawia 
przed biznesem wyzwania i daje szansę na roz-
wój. Co więcej, stwarza również okazję do kolej-
nych badań.
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wykłaDy gośCinne

Marcin Baron

„Odkrywając wolność” 
Pod tym hasłem, będącym jed-

nocześnie tytułem antologii ese-
jów światowych klasyków, wybra-
nych przez prof. Leszka Balcero-
wicza, 27 lutego odbyło się spo-
tkanie z doktorem honoris causa 
naszej Uczelni. Wykład profesora 
zorganizowano w cyklu wykładów 
rektorskich organizowanych pod 
auspicjami rektora prof. Leszka 
Żabińskiego i Stowarzyszenia Klub 
Przyjaciół Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach.

Swoje wystąpienie prof. Leszek 
Balcerowicz rozpoczął od omówie-
nia zagadnień związanych z poję-
ciem państwa, jego interpretacja-
mi i poglądami na temat skali in-
terwencji państwowej. Zdaniem 
gościa, władza polityczna powinna 
być ściśle ograniczona. Jednocze-
śnie podzielił się obserwacją, że 
realizacja tej zasady jest trudna 
w warunkach polskiej „schizofre-
nii” – sytuacji, w której z jednej 
strony od państwa oczekuje się 
zbyt wiele, a z drugiej nie szanuje 
się instytucji państwowych: urzę-
dów, przepisów. Kolejną omawia-
ną kwestią była wolność i dążenie 
do niej. Zdaniem profesora, konse-

kwentne stanowisko wolnościowe 
oznacza, że nie każda norma reli-
gijna bądź moralna powinna być 
egzekwowana prawem, należy 
dbać o to, by zbiór czynów uzna-
wanych za przestępstwa był ogra-
niczony do przestępstw elemen-
tarnych; obowiązuje domniemanie 
wolności, a także, że likwiduje się 
paternalistyczne ograniczenia wol-
ności. Profesor apelował także 
o uważne rozróżnianie podwójne-
go rozumienia pojęcia równości. 
Czym innym jest równość szans, 
która powinna być chroniona, 
a czym innym nierówność sytu-
acji, np. dochodu, będąca w opinii 
L. Balcerowicza sytuacją normal-
ną i konsekwencją gospodarowa-
nia. Uprawnienia (prawa) i prawo 
stanowiły kanwę dalszej części 
wykładu. Gość podzielił prawa na 
klasyczne i socjalne, jednocześnie 
obrazowo opisywał próby osiąga-
nia równowagi między tymi kate-
goriami. Wreszcie, finalizując wy-
kład, profesor odniósł zagadnienia 
wolnościowe do demokracji. Zda-
niem L. Balcerowicza, demokra-
cja nie jest gwarantem wolności, 
w tym wolności gospodarczej. Jed-

nocześnie profesor jed-
noznacznie stwierdził, 
że szeroki zakres wol-
ności gospodarczej jest 
niezbędny dla bogac-
twa państw i wychodze-
nia z biedy państw bied-
nych. Podkreślił przy 
tym, że wbrew pozo-
rom wolność gospodar-
cza – spośród wszyst-
kich rodzajów wolności 
– jest najbardziej ata-
kowana przez dużą 
część kręgów intelek-
tualnych, a także poli-
tycznych. Sprzeciwił się 
tym samym temu, co 

nazwał propagandą etatystyczną 
– antyrynkową, antykapitalistycz-
ną. Kontynuując tę myśl zachęcał 
do obalania mitów antyrynko-
wych, co sam zresztą w sposób 
dowcipny czynił.

Po wykładzie pojawiła się seria 
pytań z sali, dotyczących m.in. po-
wodów dużego zainteresowania 
publicznego podejściem keynesi-
stowskim, różnic w stanowiskach 
szkół liberalnych, zagadnień regu-
lowania płacy minimalnej oraz 
wychodzenia z biedy w krajach so-
cjalistycznych, oceny tranformacji 
gospodarki polskiej w ostatnich 
20 latach, a nawet aborcji. Następ-
nie profesor podpisywał egzempla-
rze swej najnowszej książki.
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Czy wreszcie te zasługi, jakie miał dzięki 
efektom pracy w bankowości, a potem w szkol-
nictwie wyższym dla rozwoju województwa kato-
wickiego, śląskiego?

Chociaż dokonania i dzieła Śp. Prof. Marci-
na Znanieckiego są znane i wysoce cenione, tak 
w świecie nauki, jak i praktyki finansów, czego 
dowodem są liczne wysokie odznaczenia państwo-
we, resortowe i wojewódzkie Pana Profesora, to 
trzeba przypomnieć to, co pozostanie w świadomo-
ści każdego z nas, a co powinno być wzorem dla spo-
łeczności akademickiej, szczególnie dla doktoran-
tów czy młodszych pracowników nauki. To przede 
wszystkim wyniesiona z Wielkopolski, z rodzin-
nego etosu pracy naukowej, ze studiów w Aka-
demii Handlowej w Poznaniu, a potem kontynu-
owana i rozwijana przy kolejnych pracach na-
ukowych, w szczególności doktoracie i habilitacji 
już na naszej, śląskiej Uczelni, rzetelność i uczci-
wość badacza. I ogromna pracowitość. A więc to, 
co budowało następnie mądrość dydaktyka i wy-
chowawcy akademickiego, ale też i konieczny dy-
stans do wykonywanej pracy naukowej, nauczy-
cielskiej czy wcześniej kierowniczej, zostawiający 
czas na ludzkie, rodzinne wartości, niezakłócone 
codzienną gonitwą, presją problemów, pośpiesz-
nym robieniem kariery. To, za czym wszyscy tę-
sknimy, a nie wszyscy potrafimy osiągnąć. Śp. 
Pan profesor uosabiał pod tym względem wzór 
wyraźny, warty głębokiej refleksji.

Uniwersytet spowiła żałoba, smutek i żal dzie-
lony z Panią Profesor, z Najbliższymi Śp. Pana 
Profesora, z koleżankami i kolegami z Katedr 
Finansowych, ale też i w pełni podzielane prze-
świadczenie, że Uniwersytet jako społeczność aka-
demicka pozostaje wierny zasadom i wartościom 
jakie w swoim życiu Śp. Pan Profesor Marcin Zna-
niecki, którego dzisiaj żegnamy, uosabiał: prawo-
ści, uczciwości, spolegliwości w relacjach z ludźmi, 
a więc wartościom, dla których nie ma ceny.

Non omnis morieris carissime Profesor!

Czcigodna Pani Profesor,

Wielce Szanowni Najbliżsi Śp. Pana  
Profesora Marcina Znanieckiego,

Przewielebny Księże Celebransie,  
 
Szanowni Zgromadzeni.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
spowiła od niedzieli 7 lipca żałoba, kiedy to nie-
spodziewanie przyszła wiadomość o odejściu do 
Pana, Śp. Pana Profesora Marcina Znanieckiego, 
Małżonka Pani Profesor, którego ze szczerym ża-
lem żegnamy w tej mysłowickiej świątyni, łącząc 
się w bólu z Panią Profesor, ich Córką, Najbliż-
szą Rodziną, wszystkimi, którzy Go znali, szano-
wali i kochali, wielce cenili i wiele Mu zawdzię-
czali.

Doprawdy trudno jest powiedzieć, które z za-
sług i dokonań Śp. Prof. Marcina Znanieckiego 
wyżej ważyć, oceniać. Czy te późniejsze, jako wy-
bitnego nauczyciela akademickiego, badacza i au-
tora wielu cennych prac naukowych i dydaktycz-
nych z dziedziny bankowości, finansów przed-
siębiorstw i finansów publicznych, wychowawcy 
wielu pokoleń studentów, promotora 400 magi-
strów i 4 doktorów nauk ekonomicznych, kierow-
nika Zakładu Bankowości, a potem Kierownika 
Katedry Finansów Akademii Ekonomicznej im. 
K. Adamieckiego w Katowicach oraz Profesora 
Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Kato-
wicach – w I okresie polskiej transformacji (1988-
1994), kiedy tak potrzebna była Jego wiedza na-
ukowa i ogromne doświadczenie z praktyki ban-
kowości, których nie szczędził?

Czy te wcześniejsze zasługi, jakie położył 
przez długi okres pracy w bankowości w oddziale 
Gliwickim Narodowego Banku Polskiego, w któ-
rym przeszedł wszystkie szczeble kariery służbo-
wej pełniąc przez 25 lat funkcję dyrektora Od-
działu NBP?

Przemówienie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
na uroczystościach pogrzebowych

Śp. Pana Profesora Marcina Znanieckiego
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Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.

Profesora Marcina Znanieckiego
Doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

Kierownika Katedry Finansów 1988-1994
Dyrektora II Oddziału Narodowego Banku Polskiego (NBP) w Gliwicach 1961-1986

Członka Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Odznaczonego między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego,  

Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej”

Składając wyrazy najgłębszego współczucia
Małżonce Śp. Profesora

Pani Prof. dr hab. Krystynie Znanieckiej
Rodzinie i Najbliższym Przyjaciołom

Żegnamy
Niezwykłego Człowieka, Nauczyciela i Mistrza

Wychowawcę wielu pokoleń studentów

Pogrążeni w smutku
Rektor, Senat,

Dziekan wraz z Radą Wydziału Finansów i Ubezpieczeń
Pracownicy Katedry Finansów

oraz Społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.

Docenta Henryka Halamy
Emerytowanego nauczyciela akademickiego naszej Uczelni

Naukowca i Badacza, Ekonomisty, Autora wielu publikacji z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa  
oraz teorii organizacji i zarządzania

Dyrektora Instytutu Organizacji Pracy i Zarządzania w latach 1970-1990
wieloletniego Członka Senatu Uczelni

Odznaczonego między innymi: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 
Złotą Honorową Odznaką Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Rodzinie Śp. Docenta
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Rektor, Senat,
Dziekani i Rady Wydziałów: Zarządzania, Ekonomii, Finansów i Ubezpieczeń, Informatyki i Komunikacji  

oraz Społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
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Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.

Profesora Leona Dziembały
Emerytowanego Profesora naszej Uczelni

Nauczyciela akademickiego, Naukowca i Badacza,
Wybitnego Statystyka i Ekonometryka,

Kierownika naukowego Punktu Konsultacyjnego WSE Katowice w Częstochowie w latach 1966-1970
Kierownika Studium Podyplomowego Ekonometrii WSE Katowice 1970-1972

Komendanta w stopniu kapitana Wojska Polskiego Uczelnianego Oddziału Obrony Cywilnej 1974-1987
Zastępcy dyrektora Instytutu Ekonometrii Wydziału Przemysłu w latach 1972-1984 oraz 1987-1990

Kierownika Zakładu Statystyki Instytutu Ekonometrii 1984-1987
Kierownika Zakładu Statystyki Demograficznej Katedry Ekonometrii oraz Katedry Statystyki 1993-2000

Pełnomocnika Rektora w Centrum Kształcenia Kadr dla Ubezpieczeń Społecznych 1994-1997
Kierownika Zakładu Demografii Katedry Statystyki na Wydziale Zarządzania 2000-2007

Odznaczonego między innymi: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi,  
Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,  

Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego, Złotą Odznaką „Za Zasługi  
dla Województwa Częstochowskiego”, Odznaką Zasłużonemu dla Akademii Ekonomicznej w Katowicach

Żegnamy
Niezwykłego Człowieka, Nauczyciela i Mistrza

Wychowawcę wielu pokoleń studentów
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Synowi z Rodziną, Najbliższym, Przyjaciołom
oraz Wszystkim, których śmierć

Śp. Profesora okryła żałobą

Rektor, Senat,
Dziekani i Rady Wydziałów:

Zarządzania, Ekonomii, Finansów i Ubezpieczeń, Informatyki i Komunikacji
oraz Społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.

mgr Ewy Klarczyńskiej
Pracownika Katedry Zarządzania Organizacjami (2007-2010)

Akademickiego Centrum Kariery
oraz Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – Collegium

Rodzinie oraz Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia

składają
Rektor wraz ze Społecznością

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
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Internacjonalizacja jest jednym z głównych tren-
dów rozwojowych szkolnictwa wyższego na świecie. 
Polskie uczelnie również podjęły to wyzwanie. Jed-
nak mimo tego, że idą w dobrym kierunku, wciąż 
mają jeszcze wiele do zrobienia. Zgodnie z rapor-
tem „Studenci zagraniczni w Polsce 2012”, opubli-
kowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, 
w Polsce studiuje około 25 tysięcy studentów zagra-
nicznych ze 141 krajów. Mimo znacznego wzrostu na 
przełomie ostatnich lat, w dalszym ciągu pozostaje-
my najmniej umiędzynarodowionym krajem człon-
kowskim UE i jednym z najniżej umiędzynarodowio-
nych w OECD.

Polskie uczelnie podejmują różnorodne działania 
związane z pozyskiwaniem studentów z zagranicy, 
wszystkie jednak są zgodne co do kierunku prowa-
dzonych kampanii. Najliczniejszą grupę studentów 
obcokrajowców stanowią Ukraińcy i Białorusini. Co-
raz więcej uczelni otwiera się także na nieco bardziej 
odległe rosyjskojęzyczne kraje, w tym Kazachstan, 
Gruzję czy Uzbekistan. Tamtejsza młodzież i ich ro-
dzice cenią sobie u nas wysoki poziom nauczania, 
przy jednocześnie niskich kosztach utrzymania, 
w porównaniu do pozostałych państw UE. Dlatego to rynek wschodni wydaje się efektywnym obszarem 

działań rekrutacyjnych.
Nasz Uniwersytet już od kilku lat sukcesywnie 

przebija się na tym konkurencyjnym rynku i dzię-
ki licznym inicjatywom promocyjnym jest coraz bar-
dziej rozpoznawany. Początkowo nasze działania 
skupiliśmy na Ukrainie. Po rozpoznaniu tego ryn-
ku postanowiliśmy poszerzyć kampanię promocyj-
ną o Białoruś i Kazachstan, w przyszłości myśli-
my także o Gruzji i Mołdawii. Przejawem tego jest 
wzrost zainteresowania potencjalnych studentów 
naszą Uczelnią. W mijającym roku akademickim 
wzięliśmy udział w kilku międzynarodowych wy-
darzeniach, które stworzyły możliwość bezpośred-
nich spotkań z kandydatami i ich rodzicami. Uczest-
niczyliśmy w targach w Mińsku, Kijowie i Ałmaty. 
W tych regionach, biorąc pod uwagę względy kultu-
rowe, w dalszym ciągu bardzo duże znaczenie mają 
spotkania bezpośrednie. Uczestniczyliśmy także 
w II Międzynarodowym Zjeździe Dyrektorów i Re-
kruterów Szkół Średnich z Europy Wschodniej, któ-
ry odbywał się w Krakowie. Dzięki spotkaniu mieli-
śmy możliwość nawiązania kontaktów z przedstawi-
cielami szkół średnich z Ukrainy, Białorusi, Kazach-
stanu i Mołdawii. 

Dużą popularnością wśród tamtejszej młodzie-
ży cieszy się także nasz profil na rosyjskojęzycznym 
portalu społecznościowym V-Kontakt, który okazał 

Kierunek Wschód – nasza kampania promocyjna 
w krajach rosyjskojęzycznych

Magdalena Byrska
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się dla nich jednym z najważniejszych źródeł wie-
dzy o naszym Uniwersytecie. W zeszłym roku Biu-
ro Promocji i Nowych Mediów uruchomiło również 
stronę www Uczelni w języku rosyjskim, dzięki cze-
mu informacje na nasz temat mogą sprawdzić tak-
że rodzice i kandydaci, którzy mają jeszcze trudno-
ści ze zrozumieniem języka polskiego. „Już od dłuż-
szego czasu koresponduję z Wami za pomocą profilu 
na portalu V-Kontakt, cieszę się, że na bieżąco odpo-
wiadacie na nurtujące mnie pytania. Dzisiaj przy-
jechałam z mamą na targi. Wiedziałam, że będzie-
cie i chciałam jeszcze bezpośrednio porozmawiać. 
Czytałam wiele dobrego o waszej Uczelni i Katowi-
cach, mam nadzieję, że zostanę przyjęta” powiedzia-
ła Anna, jedna z osób spotkana podczas kwietnio-
wych targów w Kijowie.

Dbamy o naszych kandydatów i nowych studen-
tów kompleksowo, dlatego kolejnym działaniem, 
które przy okazji ma mieć również realny wpływ na 
wzrost naszej przewagi nad konkurencyjnymi uczel-

niami, jest projekt „Polskojęzyczni zagraniczni stu-
denci na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowi-
cach”. Jego wdrożenie planowane jest na najbliższy 
rok akademicki. Głównym założeniem jest wsparcie 
studentów zagranicznych studiujących w języku pol-
skim na I roku studiów I i II stopnia. Zależy nam, by 
młodzi ludzie, którzy z reguły po raz pierwszy opusz-
czają swój kraj, mieli poczucie bezpieczeństwa oraz 
by nie mieli problemów z aklimatyzacją w nowym 
miejscu. Wiemy, że jest to szczególnie ważne dla 
ich rodziców, którzy na Wschodzie w dalszym ciągu 
mają decydujący wpływ na wybór uczelni dla swo-
ich dzieci. W ramach projektu przewidziano takie 
działania, jak Tydzień Integracyjny, program „Anioł 
Stróż” oraz wiele innych wydarzeń, które pomogą 
studentom zintegrować się ze społecznością akade-
micką, a także lepiej poznać miasto i region. W tym 
roku w rekrutacji udział bierze około 80 obcokrajow-
ców zainteresowanych podjęciem studiów długoter-
minowych.

Dni Narodowego Centrum Nauki na Śląsku 

Od 8 do 9 maja na terenie śląskich uczelni od-
bywała się pierwsza edycja Dni Narodowego Cen-
trum Nauki. W ramach wydarzenia miały miejsce 
spotkania, podczas których naukowcom oraz oso-
bom rozpoczynającym pracę badawczą zaprezen-
towana została oferta konkursowa Centrum. Or-
ganizatorami Dni były Narodowe Centrum Nauki 
i Regionalna Konferencja Rektorów Uczelni Aka-
demickich.

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wyko-
nawczą powołaną do wspierania działalności na-

ukowej w zakresie badań podstawowych, czyli 
prac eksperymentalnych lub teoretycznych podej-
mowanych przede wszystkim w celu zdobycia no-
wej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowal-
nych faktów, bez nastawienia na praktyczne za-
stosowanie ani użytkowanie. Jak stwierdził prof. 
Andrzej Jajszczyk, dyrektor NCN, Centrum finan-
suje badania, które przyczyniają się do postępu cy-
wilizacyjnego. Obejmują one zakres nauk huma-
nistycznych, społecznych i o sztuce, nauk o życiu 
oraz nauk ścisłych i technicznych.

Tomasz Okraska
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Narodowe Centrum Nauki działa od marca 
2011 roku. Mimo że – jak zauważył prof. Michał 
Karoński, przewodniczący Rady NCN – wyrasta 
ono z tradycji Komitetu Badań Naukowych i re-
alizuje cele państwa, to jest jednostką nietypową. 
Powoduje to fakt, że podział środków w poszczegól-
nych konkursach dokonywany jest przez samo śro-
dowisko naukowców zarówno z Polski, jak i z za-
granicy. Udział tych ostatnich sukcesywnie ro-
śnie, co stanowi zaletę nie tylko z punktu widze-
nia obiektywizacji dokonywanych ocen, ale rów-
nież promocji polskiej nauki. W ten sposób eksper-
ci z zagranicznych ośrodków naukowych mogą do-
wiedzieć się, jak kształtuje się potencjał polskich 
badaczy. Rada NCN liczy 24 osoby, a wszelkie de-
cyzje podejmuje całkowicie autonomicznie, wzoru-
jąc się na European Research Council.

Narodowe Centrum Nauki jest pierwszą pol-
ską jednostką, która zaprezentowała tak zróżni-
cowaną ofertę grantową usystematyzowaną w ra-
mach 25 grup dyscyplin zamiast poprzednich 
80 wąskich – mówił prof. M. Karoński. – Jest pięć 
konkursów dla ludzi młodych, oferty stypendiów, 
dofinansowań i stażów dedykowane doktorantom, 
osobom świeżo po doktoracie czy młodym dokto-
rom habilitowanym. Zarazem jednak zdecydowa-
na większość środków i tak kierowana jest do doj-
rzałych naukowców, więc nie sposób zgodzić się 
z postawioną niedawno w mediach tezą, iż są oni 
przez NCN dyskryminowani. To młodzi nas popie-
rają, a nie my ich!

Przez ponad dwa lata działalności do Narodo-
wego Centrum Nauki wpłynęło około 25 tys. wnio-
sków o finansowanie badań naukowych na łączną 
kwotę 10 mld zł. Akceptację uzyskuje każdorazowo 
około 20% aplikacji – do tej pory dofinansowano 
ok. 5500 projektów o wartości 2 mld zł. Odnosząc 
się do nierównego podziału środków między przed-
stawicieli nauk humanistycznych i nauk ścisłych 
przedstawiciele Centrum zaznaczyli, że wśród 
tych ostatnich ukształtowana jest lepsza trady-
cja ubiegania się o granty, ale również jeśli chodzi 
o humanistów widoczny jest wyraźny postęp w tej 
materii. Ponadto, różnica w wymiernych kwotach 

dofinansowań wynika również z tego, iż projekty 
w naukach humanistycznych są najczęściej mniej 
kosztochłonne.

Skąd pomysł na zorganizowanie Dni Narodo-
wego Centrum Nauki na Śląsku? – Wybór lokali-
zacji nie był przypadkowy – tłumaczył prof. Jajsz-
czyk. – To wyraz uznania wagi potencjału nauko-
wego regionu, wyrażającego się choćby w licz-
bie uczelni i ośrodków badawczych. – Na Śląsku 
i w Zagłębiu święto nauki jest zawsze, ale dziś to 
święto podwójne, a nawet potrójne – zauważył rek-
tor Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesław Banyś, 
występujący w roli gospodarza jako przewodniczą-
cy Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Aka-
demickich. – Żeby dobra nauka się rozwijała nie-
zbędny jest mechanizm konkurencyjnego zdoby-
wania środków.

Program Dni NCN sprofilowany został zgodnie 
z ideą pokazania środowisku działalności Centrum 
oraz zachęcenia potencjalnych wnioskodawców do 
aplikowania. 8 maja odbyło się pierwsze wyjazdo-
we posiedzenie Rady NCN. Udział w nim wzięli 
również przedstawiciele władz wojewódzkich oraz 
samorządowych. Równolegle, na Wydziale Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, mia-
ły miejsce warsztaty dla pracowników administra-
cji jednostek naukowych, podczas których radzo-
no, jak odciążyć naukowców w zadaniach admi-
nistracyjnych. Kolejne punkty programu realizo-
wane były równolegle na czterech uczelniach za-
angażowanych w organizację Dni NCN. Na Uni-
wersytecie Ekonomicznym, Politechnice Śląskiej 
oraz Śląskim Uniwersytecie Medycznym odbywały 
się spotkania dla wnioskodawców o dofinansowa-
nie, natomiast Uniwersytet Śląski gościł semina-
rium „Mechanizmy finansowania badań młodych 
naukowców w Polsce”. Centrum, zgodnie z zapisa-
mi ustawy, przeznacza nie mniej niż 20% środków 
na wsparcie osób rozpoczynających karierę nauko-
wą. W rzeczywistości zaś współczynnik ten oscylu-
je około 35%.

Podczas spotkania w Uniwersytecie Ekono-
micznym skupiono się na omówieniu zasad reali-
zacji konkursów i oceny wniosków napływających 
do NCN z zakresu nauk humanistycznych, społecz-
nych i o sztuce. W panelu poprowadzonym przez 
rektora, prof. Leszka Żabińskiego, licznie zasiedli 
przedstawiciele Komisji Nauk Humanistycznych, 
Społecznych i o Sztuce NCN, kierowanej przez 
prof. Janinę Jóźwiak z SGH – członkinię Rady 
NCN. Prezentacja prof. J. Jóźwiak była począt-
kiem żywej dyskusji nie tylko zaproszonych gości, 
ale przede wszystkim uczestników spotkania. Py-
taniami i wątpliwościami dzielili się licznie zgro-
madzeni naukowcy. Jak się okazało, wielu z nich 
przybyło nawet z odległych zakątków kraju.

W ramach dni NCN odbyło się także spotka-
nie z przedstawicielami władz uczelni, dyrektora-
mi instytutów PAN i dyrektorami instytutów ba-
dawczych. Było ono okazją do omówienia funkcjo-
nowania systemu finansowania nauki w Polsce, ze 
szczególnym uwzględnieniem konkursów i procesu 
oceny wniosków przyjętych przez NCN.
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Drugi dzień wydarzenia w całości odbywał się 
w sali koncertowej „Symfonia” Akademii Muzycz-
nej w Katowicach, co pośrednio nawiązywało do za-
czerpniętych z muzycznej terminologii nazw typów 
konkursów NCN („Symfonia” na przykład to mię-
dzydziedzinowe projekty badawcze realizowane 
przez wybitnych naukowców, których badania wy-
różniają się najwyższą jakością, odważnym prze-
kraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami 
nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych war-
tości i otwierania nowych perspektyw w nauce).

W ramach uroczystości zaprezentowane zosta-
ły wybrane projekty laureatów konkursów NCN. 
Ostatnim akordem Dni było wręczenie Nagród Na-
rodowego Centrum Nauki, ufundowanych przez 
przedstawicieli biznesu. Stanowią one wyróżnie-
nie przyznawane wybitnym młodym naukowcom 
(do 40. roku życia) za znaczące osiągnięcia nauko-
we uzyskane w zakresie badań podstawowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem badań finansowa-
nych ze środków pochodzących z konkursów.

Laureatem Nagrody w zakresie nauk o życiu 
został biolog molekularny dr hab. Andrzej Dziem-
bowski z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN oraz 
Uniwersytetu Warszawskiego, którego szczegól-

nym osiągnięciem jest odkrycie funkcji ludzkiego 
genu C16orf57. W grupie nauk ścisłych i technicz-
nych nagrodzony został dr hab. Piotr Garstecki 
z Instytutu Chemii Fizycznej PAN. Uhonorowano 
go za nowatorstwo w dziedzinie badań dynamiki 
płynów złożonych oraz możliwości ich zastosowa-
nia w mikrobiologii i biochemii. Wreszcie, bene-
ficjentką wyróżnienia w zakresie nauk humani-
stycznych, społecznych i o sztuce została dr Anna 
Matysiak ze Szkoły Głównej Handlowej. Przed-
miotem szczególnego uznania kapituły konkursu 
okazała się jej praca poświęcona badaniom prze-
mian rodziny wykorzystująca zaawansowane me-
tody modelowania procesów społecznych.

Jakich nowości w działaniach NCN można się 
spodziewać w najbliższej przyszłości? – Przygoto-
wujemy, między innymi, konkurs razem z Naro-
dowym Centrum Badań i Rozwoju, który dotyczyć 
będzie problemu „jak przejść od badań podstawo-
wych do wdrożeń” – podsumowywali przedstawi-
ciele Centrum. – Zapraszamy do regularnego od-
wiedzania strony www.ncn.gov.pl.

współpraca: Marcin Baron

podjętych rozważań były wyniki pracy badawczej 
zespołu realizującego projekt, opublikowane w mo-
nografii pod redakcją prof. Teresy Famulskiej – „Od-
działywanie instytucji interpretacji podatkowych na 
finanse przedsiębiorstw” (Difin, 2013).

Konferencję zaszczycił swą obecnością wicemi-
nister finansów dr Maciej H. Grabowski oraz wi-
ceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podat-
kowych Tomasz Miłek. Władze rektorskie repre-

17 czerwca w Centrum Informacji Naukowej i Bi-
blioteki Akademickiej w Katowicach miała miejsce 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Interpretacje 
podatkowe a finanse przedsiębiorstw”. Została ona 
zorganizowana przez Katedrę Finansów. Honorowy 
patronat objęli: rektor Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach prof. Leszek Żabiński, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Finansów dr Maciej 
H. Grabowski oraz przewodniczący Krajowej Rady 
Doradców Podatkowych Tomasz Michalik. Konfe-
rencja została zorganizowana w ramach projektu 
badawczego „Oddziaływanie instytucji interpreta-
cji podatkowych na finanse przedsiębiorstw”, finan-
sowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, 
a realizowanego przez zespół badawczy w składzie: 
prof. Teresa Famulska (kierownik projektu), prof. 
Artur Walasik, dr Bożena Ciupek, dr Beata Rogow-
ska-Rajda, Artur Gostomski, Roman Kucharczyk, 
Jakub Pachecka.

Zasadniczą przesłanką organizacji konferencji 
było wskazanie wzajemnych relacji między insty-
tucją indywidualnych interpretacji podatkowych 
a przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnie-
niem wpływu wydawanych interpretacji podatko-
wych na finanse podmiotów gospodarczych. Kanwą 

Interpretacje podatkowe  
a finanse przedsiębiorstw

Bożena Ciupek, Jan Kaczmarzyk
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zentował I zastępca rektora prof. Robert Tomanek, 
który dokonał uroczystego otwarcia obrad. Obecny 
był również dziekan Wydziału Finansów i Ubezpie-
czeń prof. Andrzej Piosik. W konferencji uczestni-
czyli przedstawiciele Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego w Warszawie oraz Ministerstwa Finansów, 
w tym: dyrektor Departamentu Prawnego, dyrektor 
i zastępca dyrektora Departamentu Polityki Podat-
kowej, dyrektor i zastępca dyrektora Departamen-
tu Podatku od Towarów i Usług, zastępca dyrektora 
Departamentu Administracji Podatkowej. W konfe-
rencji wzięli udział kierujący wszystkimi Biurami 
Krajowej Interpretacji Podatkowej w osobach wi-
cedyrektorów Izb Skarbowych w Bydgoszczy, Kato-
wicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. W obradach 
brali także udział doradcy podatkowi z różnych 
miejsc Polski wraz z wiceprzewodniczącym Krajo-
wej Rady Doradców Podatkowych. Reprezentację 
środowiska naukowego stanowili przedstawiciele 
10 uczelni, w tym: Uniwersytetów Jagiellońskiego, 
Warszawskiego, Śląskiego, Szczecińskiego, Uniwer-
sytetu w Białymstoku, Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie, Wyższej Szkoły Bankowej w Pozna-
niu, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Akade-
mii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wśród gości 
konferencji były władze sektora finansów publicz-
nych województwa śląskiego: dyrektor Izby Skar-
bowej w Katowicach dr Małgorzata Moskal, dyrek-
tor Izby Celnej w Katowicach Włodzimierz Wołczew 
oraz skarbnik województwa śląskiego dr Elżbieta 
Stolorz-Krzisz.

Konferencję rozpoczęły wystąpienia dr. Macieja 
H. Grabowskiego, wiceministra finansów, oraz To-
masza Miłka, wiceprzewodniczącego Krajowej Rady 
Doradców Podatkowych. Na obrady złożyły się trzy 
sesje. Pierwszej przewodniczył Cezary Krysiak – dy-
rektor Departamentu Polityki Podatkowej w Mini-
sterstwie Finansów. Sesję rozpoczęło wystąpienie 
prof. Teresy Famulskiej, która przedstawiła założe-
nia oraz wyniki realizowanego projektu badawcze-
go „Oddziaływanie instytucji interpretacji podatko-
wych na finanse przedsiębiorstw”. Następnym pre-
legentem był Sędzia NSA dr Artur Mudrecki, repre-

zentujący Akademię Leona Koźmińskiego w War-
szawie oraz NSA w Warszawie, który przedstawił 
rozważania nt. „Pewność co do prawa a interpreta-
cje podatkowe”. Kolejne wystąpienie „Pobór podat-
ku a interpretacje indywidualne przepisów prawa 
podatkowego – korzyści i zagrożenia” przedstawił 
Włodzimierz Gurba – wicedyrektor Departamentu 
Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów. Ce-
lem kończącego sesję pierwszą kolejnego wystąpie-
nia było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o zna-
czenie instytucji interpretacji podatkowej dla przed-
siębiorcy. Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali 
dr Kalina Kunowska, reprezentująca Wyższą Szko-
łę Bankową w Gdańsku oraz Krzysztof Kunowski – 
doradca podatkowy, wygłaszając wykład „Interpre-
tacja podatkowa – oręż czy tarcza”.

W drugiej sesji, której przewodniczyła prof. Be-
ata Filipiak – rektor Wyższej Szkoły Bankowej 
w Poznaniu, uczestniczyło trzech prelegentów. Se-
sję rozpoczął wykład Bożeny Zwolenik – dyrektor 
Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finan-
sów „Indywidualne interpretacje przepisów pra-
wa podatkowego – uwagi dotyczące rozwoju i liczby 
rozpatrywanych spraw na podstawie danych staty-
stycznych za rok 2012”. Kolejnym prelegentem był 
Patryk Prus reprezentujący Uniwersytet Jagielloń-
ski. Przedstawił rozważania dotyczące „Sukcesji 
ochrony prawnej wynikającej z pisemnej interpre-
tacji przepisów prawa podatkowego”. Sesję drugą 
zakończyło wystąpienie prof. dr hab. Jolanty Iwin-
-Garzyńskiej z Uniwersytetu Szczecińskiego, która 
poruszała problematykę podatkowych skutków po-
zyskiwania kapitału własnego wygłaszając wykład 
„Interpretacje podatkowe a koszt nowego zewnętrz-
nego kapitału własnego przedsiębiorstw polskich”.

Sesja trzecia, której przewodniczenia podjęła się 
prof. Ryta Dziemianowicz z Uniwersytetu w Bia-
łymstoku, obejmowała trzy wykłady. Z wybrany-
mi problemami podatku od towarów i usług w in-
dywidualnych interpretacjach podatkowych w swo-
im wystąpieniu zapoznali uczestników konferen-
cji dr Beata Rogowska-Rajda, wicedyrektor Depar-
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tamentu Podatków od Towarów i Usług 
w Ministerstwie Finansów, oraz dr To-
masz Tratkiewicz, dyrektor tego Departa-
mentu, wygłaszając wykład „Podatek od 
towarów i usług w indywidualnych inter-
pretacjach podatkowych – wybrane proble-
my”. Następna prelekcja została wygłoszo-
na przez dr. Marcina Jamrożego reprezen-
tującego Szkołę Główną Handlową w War-
szawie. Tematem wystąpienia była „Cien-
ka kapitalizacja a skutki podatkowe dla 
przedsiębiorców”. Ostatnim z wystąpień 
był wykład Dariusza Malinowskiego reprezentują-
cego grupę zawodową doradców podatkowych, który 
nosił tytuł „Skargi na interpretacje indywidualne – 
wpływ orzecznictwa na praktykę przedsiębiorstw – 

wybrane przykłady z zakresu podatku do-
chodowego od osób prawnych”.

Każda z przeprowadzonych sesji kon-
ferencyjnych zrodziła wiele problemów 
dyskusyjnych, stanowiących istotny przy-
czynek do dalszych badań związanych 
z problematyką zarówno instytucji inter-
pretacji podatkowych, jak i jej znaczenia 
dla zachowań przedsiębiorców. Uczest-
nicy bardzo pozytywnie ocenili tematykę 
i zakres prezentowanych badań nauko-
wych oraz treść i sposób przedstawienia 

zagadnień. Wyrazy uznania zyskała formuła konfe-
rencji – połączenie teorii z praktyką, wskazano rów-
nież na potrzebę kontynuacji spotkań dotyczących 
podjętej problematyki.

Procesy internacjonalizacji  
w gospodarce światowej

Konferencję otworzył kierownik Katedry Mię-
dzynarodowych Stosunków Ekonomicznych prof. 
Tadeusz Sporek, który przywitał serdecznie zgro-
madzonych gości oraz wprowadził w zagadnienia 
internacjonalizacji i zaprezentował ogólne założe-
nia konferencji wraz z jej szczegółową problematy-
ką. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał rektor 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. 
Leszek Żabiński, zwracając uwagę na bardzo waż-
ne z punktu widzenia gospodarki zagadnienia wpi-
sane w tematykę konferencji oraz wyzwania stoją-
ce przed całą gospodarką światową, a w szczególno-
ści Europą, i wymagające przedstawienia wszech-
stronnego oglądu aktualnej sytuacji. Następnie ob-
rady konferencji były prowadzone w pierwszej sesji 
plenarnej oraz w drugiej sesji popołudniowej.

Referat otwierający sesję plenarną wygłosiła 
prof. Maja Szymura-Tyc – kierownik Katedry Za-
rządzania Marketingowego UE w Katowicach – 
miał on tytuł „Pomiar stopnia internacjonalizacji 
przedsiębiorstw – współczesne podejście teoretycz-
ne i założenia metodologiczne”. Prelegentka przed-
stawiła cele pomiaru stopnia internacjonalizacji 
przedsiębiorstw w ujęciu statycznym i dynamicz-
nym oraz stosowane w tym zakresie mierniki pro-
ste i złożone. Omówiła podstawy teorii i zaznaczy-

ła, że w zależności od przyjętych założeń stosuje się 
różne metody pomiarowe. Podkreśliła, że istnieją 
dwa modele internacjonalizacji – konwencjonal-
ny, który polega na stopniowym angażowaniu się 
na rynkach międzynarodowych, oraz niekonwen-
cjonalny, w którym przedsiębiorstwo może „prze-
skakiwać” poszczególne poziomy i osiągać w bar-
dzo krótkim okresie pozycję „born global”. Istotne 
w dzisiejszych czasach jest również ujęcie sieciowe, 
ponieważ wiele przedsiębiorstw nie funkcjonuje in-

23 października 2012 r. odbyła się XI konferencja naukowa Katedry Międzynarodowych Stosunków 
Ekonomicznych pt. „Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej”.

Adam Gąsiorek
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dywidualnie, ale w sieci. Z uwagi na złożoność sytu-
acji, bardzo dobrym podejściem jest ujęcie eklektycz-
ne, łączące ujęcie konwencjonalne oraz sieciowe.

Drugi referat wygłosił prof. Vladislav Pavlat 
z Wyższej Szkoły Finansów i Administracji w Pra-
dze pt. „Zmiany struktury światowych rynków fi-
nansowych”. Na wstępie zwrócił uwagę, że niektó-
re istotne dostępne dane statystyczne są niedo-
kładne, a przez to nie nadają się do badania za po-
mocą dogodnych metod. Wyróżnił pięć postaci ryn-
ków finansowych oraz przedstawił zmiany zacho-
dzące na tych rynkach na przestrzeni ostatnich lat. 
Omówił wpływ kryzysu finansowego lat 2007-2009 
na światowy rynek finansowy.

Kolejne wystąpienie pt. „Konkurencyjność go-
spodarek Polski, Czech i Węgier w kontekście prze-
mian na rynkach walutowych – od akcesji do kry-
zysu” wygłosił dr Marcin Gruszczyński z Wydziału 
Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskie-
go. W pierwszej części dokonał porównania rynków 
polskiego, czeskiego i węgierskiego oraz ich struk-
tury. Przedstawił realne kursy korony czeskiej, 
złotego polskiego i forinta węgierskiego, przez co 
wykazał, że od momentu wejścia do Unii Europej-
skiej te trzy waluty ulegały aprecjacji oraz zazna-
czył, że gdyby nie wybuch kryzysu, to wspomniane 
państwa miałyby o wiele większe problemy, aniże-
li mają obecnie. We wnioskach wstępnych stwier-
dził, że rynki Polski i Węgier są mniej zdomino-
wane przez instytucje finansowe niż rynek czeski. 
Przedstawił wyniki swoich badań, z których wyni-
ka, że korelacja pomiędzy indeksem a zmianą kur-
su realnego (po wejściu do UE) uległa zmniejszeniu 
w Polsce, a znacznie wzrosła w Czechach i na Wę-
grzech. Oznacza to, że rynek polski jest o wiele bar-
dziej efektywny aniżeli czeski i węgierski – te dwa 
państwa musiały przeprowadzić reformy, co wiąza-
ło się chociażby z niepokojami społecznymi na Wę-
grzech. Referat ten wywołał bardzo ożywioną dys-
kusję i wiele pytań do prelegenta z sali.

Ostatnie wystąpienie w sesji plenarnej należa-
ło do dr Krystyny Mitręgi-Niestrój z Katedry Ban-
kowości i Rynków Finansowych UE w Katowicach 
– „Propozycje kontroli przepływów kapitałowych 
w aspekcie światowego kryzysu finansowego na 
przykładzie podatku od transakcji finansowych”. 

Jako cel postawiła sobie przedstawienie kwestii 
wprowadzenia podatku od transakcji finansowych 
na obszarze UE. Stwierdziła, że poszczególne ogra-
niczenia mogą być skuteczne jedynie w krótkim 
okresie, a w długim nic nie zastąpi odpowiedniej 
polityki makroekonomicznej. Ograniczeniu prze-
pływu kapitału spekulacyjnego miałaby zapobiec 
konstrukcja bazująca na podatku Tobina, jednak 
musiałaby ona obejmować cały sektor finansowy, 
co – jak zauważyła dr Mitręga-Niestrój – jest trud-
ne do osiągnięcia. Mało prawdopodobna jest rów-
nież jego wysokość określana jako „słuszna”, co 
w praktyce oznacza niewiele. Prelegentka przed-
stawiła szacunki, według których miałby on przy-
nieść ok. 240 mld EUR w skali roku – poprzez opo-
datkowanie wszystkich transakcji zachodzących 
pomiędzy instytucjami finansowymi na terenie 
UE. Jednakże nie ma aprobaty wszystkich państw 
europejskich dla takiego ograniczenia – szczegól-
nie przeciwne są Wielka Brytania i Szwecja. Wo-
bec tego pojawia się ogrom wątpliwości i pytań, na 
które obecnie nie ma jeszcze odpowiedzi, a istnieje 
olbrzymia obawa o spadek wartości przepływów fi-
nansowych.

Przedstawione referaty stały się przyczynkiem 
do pytań skierowanych do prelegentów i w konse-
kwencji ciekawej dyskusji na temat prezentowa-
nych problemów.

W drugiej sesji jako pierwszy wystąpił dr Artur 
Klimek z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu i przedstawił referat „Waluty krajów wscho-
dzących w gospodarce światowej”. Postawił w nim 
hipotezę, że ciężar odpowiedzialności na rynku wa-
lutowym powinien przejść z krajów dotychczas od-
grywających największą rolę (USA, Japonia) na 
nowe kraje – BRIC, Turcję i inne rynki wschodzą-
ce. Przedstawił ogromną dynamikę walut: rubla 
rosyjskiego, juana chińskiego (renminbi), złotego 
polskiego i liry tureckiej, których udział na rynku 
w ciągu ostatnich lat wzrósł o kilkaset procent, jed-
nak nadal jest on mały udział w stosunku do euro 
(które zanotowało wzrost) i dolara amerykańskie-
go (odnotował spadek). Wykazał, że w okresie kry-
zysu nastąpiło załamanie kursów wszystkich oma-
wianych walut wyjątkiem juana. Zaznaczył, iż ryn-
ki stały się bardzo otwarte na kapitał zagraniczny 
(z wyjątkiem rynku rosyjskiego). Skonkludował, że 
jak dotąd waluty państw wschodzących nie odgry-
wają znaczącej roli na światowym rynku i w naj-
bliższym czasie nie zanosi się na zmianę tej sytu-
acji, głównie z powodu niskiego poziomu zaufania 
do tych krajów.

Dr Paweł Kulpaka z SGH w Warszawie omó-
wił zagadnienie „Giełdy papierów wartościowych 
w okresie kryzysu”. Skupił się na zbadaniu ko-
niunktury giełdowej na kilku wybranych giełdach 
– dokonał analizy graficznej i empirycznej. Na pod-
stawie tych badań dowiódł daleko idącą współza-
leżność sytuacji na rozpatrywanych rynkach gieł-
dowych z powodu zaawansowanej globalizacji pu-
blicznych giełdowych rynków akcji. Zidentyfiko-
wał obustronne zależności pomiędzy dużymi ryn-
kami i jednostronną zależność mniejszych rynków 
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od większych partnerów, w związku z czym zwątpił 
w przeprowadzanie fundamentalnej analizy przed-
siębiorstwa.

„Główne czynniki wspierające proces umię-
dzynarodowienia juana” były przedmiotem roz-
ważań dr. Ireneusza Pszczółki z Politechniki Ra-
domskiej. Po przedstawieniu podstawowych pojęć 
traktujących o pieniądzu międzynarodowym i jego 
funkcjach stwierdził, że juan chiński takim pienią-
dzem nie jest. Chińska gospodarka, z powodu sil-
nego wzrostu, przekraczającego obecnie 10%/rok, 
mogłaby mu ten proces ułatwić, jednak wiele dzie-
dzin życia gospodarczego w Chinach znajduje się 
pod kontrolą władz centralnych – brak demokracji, 
częściowa wymienialność i kontrolowany kurs wa-
luty. Podsumował, że wskaźniki gospodarki Chin 
są bardzo sprzyjające, ale nie wystarczą i obecnie 
trwa dyskusja nad tymi zagadnieniami.

Kwestią „Nierównowagi wewnętrznej w UE 
jako przykładu niezrównoważonej internacjona-
lizacji” zajął się dr Wiktor Szydło z Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu. Wykazał bardzo 
duże dysproporcje państw należących do UE – nad-
wyżki na rachunkach bieżących państw rdzenia 
i deficyty w państwach peryferyjnych. We wnio-
skach zawarł kwestie zmniejszenia deficytu na ra-
chunkach bieżących poszczególnych państw, aby 
wprowadzić ich gospodarki w stan wzrostu i pro-
wadzenia procyklicznej polityki.

Dr Marta Wajda-Lichy z Uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie przedstawiła przykład Is-
landii – „Lekcje z doświadczeń Islandii w świetle 
kryzysu finansowego 2007”. Scharakteryzowała 
gospodarkę i islandzki rynek bankowy przed kry-
zysem oraz pokazała jakie mechanizmy miały na 
nią wpływ podczas kryzysu. Jednakże uznała, że 
nie można wzorca Islandii w pełni zaimplemen-
tować do innych krajów z powodu kilku ważnych 
aspektów.

Ostatni referat wygłosił mgr Arkadiusz Żurek 
z SGH w Warszawie – „Znaczenie przemysłu naf-
towego dla gospodarki Kuwejtu i kierunki jego roz-
woju w przyszłości”. Ukazał Kuwejt jako bardzo 
stabilny kraj z powodu praktycznie niezmiennej od 
ponad 20 lat struktury eksportu – zasoby prawie 
1,8 tryliona m3 gazu ziemnego, który wystarczyłby 
dla Polski na ok. 200 lat. Z tego powodu kraj chce 
stać się lokalnym centrum finansowym i może to 
w dość niedługim czasie osiągnąć.

Istotny element drugiej części konferencji sta-
nowiła dyskusja wokół problematyki poruszanej 
w referatach. Prelegenci odpowiadali na liczne 
pytania stawiane przez uczestników, świadczące 
o dużym zainteresowaniu prezentowanymi zagad-
nieniami.

Na zakończenie prof. dr hab. Tadeusz Sporek 
podziękował uczestnikom za udział i interesujące 
wystąpienia oraz ożywioną dyskusję. Wyraził tak-
że nadzieję na spotkanie w przyszłym roku przy 
okazji kolejnej konferencji dotyczącej problematy-
ki internacjonalizacji organizowanej przez Katedrę 
MSE.

Kolejne spotkanie statystyków,  
ekonometryków i matematyków

W kwietniu br. odbyły się 49. Konferencja Sta-
tystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski 
Południowej oraz XXX Seminarium Imienia Prof. 
Zbigniewa Pawłowskiego. Tę konferencję naukową, 
o blisko już półwiecznej tradycji, zorganizowano pod 
współpatronatem merytorycznym i honorowym: 
Polskiej Akademii Nauk, Komisji Nauk Prawnych 
i Ekonomicznych Oddziału Katowickiego oraz rek-
tora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
który zwrócił się do uczestników mówiąc: „Konfe-

rencja dla mnie osobiście kojarzy się zawsze z wiel-
kimi postaciami nauki polskiej w osobach Profeso-
rów Zbigniewa Pawłowskiego, Zdzisława Hellwi-
ga i Kazimierza Zająca, a także Ich wielce zasłu-
żonych dla kontynuacji tego dzieła współpracowni-
ków i uczniów. Pragnę wyrazić szczególną radość, 
że na dzisiejszej konferencji, która zgromadziła tak 
szacowne grono reprezentatywnych przedstawicie-
li nauk statystyki, ekonometrii i matematyki, i to 
z każdego pokolenia uczonych, są obecni wielcy li-
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derzy, mistrzowie, dostojni jubilaci z kluczowych 
dyscyplin tego środowiska, a jednocześnie wiel-
kie autorytety w polskiej nauce z trzech wiodących 
ośrodków uniwersyteckich Polski – Krakowa, Wro-
cławia i Katowic, których pragnę szczególnie gorą-
co powitać.

Ze szczególnym wzruszeniem witam Czcigodną 
Panią Profesor Stanisławę Bartosiewicz, twórczy-
nię Wrocławskiej Szkoły Modelowania Ekonome-
trycznego, wielce zasłużoną dla upamiętnienia dzie-
jów wrocławskiego ośrodka naukowego, w tym Wro-
cławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, także 
mojej Alma Mater, Profesora Honorowego Uniwer-
sytetu. Witam serdecznie Pana Profesora Andrzeja 
Barczaka, dr. hc, którego jubileusz 50-lecia pracy 
naukowej niedawno uroczyście obchodziliśmy. Mam 
też zaszczyt powitać Pana Prof. dr. hab. Tadeusza 
Stanisza związanego latami owocnej pracy nauko-
wej z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie 
oraz Pana Prof. dr. hab. Bogusława Wąsika z Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krakowie, tu osobisty 
akcent służbowy, wielce zasłużonych dla współpra-
cy z Uniwersytetem Ekonomicznym Katowicach, za 
którą bardzo dziękuję.

Kolejny akcent wrocławski i na przemian ka-
towicki to moje serdeczne powitania kierowane 
do Pana Profesora Stanisława Krawczyka oraz do 
Pana Profesora Józefa Kolonki zasłużonych bardzo 
dla współpracy interdyscyplinarnej w naukach eko-
nomicznych, w szczególności w zakresie logistyki 
i finansów.

Witam serdecznie szanownych laudatorów do-
robku naszych jubilatów w osobach Pana Profeso-

ra Krzysztofa Jajugi dr. hc, Pana Profesora Józefa 
Biolika, Pana Profesora Marka Nowińskiego, Pana 
Profesora Janusza Wywiała oraz Panów Doktorów 
Jana Tatara i Jerzego Skrzypka.

Sesja 1 konferencji jest wręcz wzorcowym przy-
kładem jakże potrzebnej, w turbulentnych czasach, 
budowy retrospekcji myśli naukowej we własnych 
dyscyplinach naukowych oraz przypominania czy 
odtwarzania tworzonych latami relacji między po-
koleniowych w nauce, a więc ważnych platform in-
tegrowania środowiska naukowego, będących atry-
butami (znamionami) dojrzałej dyscypliny nauko-
wej. Tymi wzorcami integrowania możecie już słu-
żyć nie tylko własnym dyscyplinom w Polsce, ale 
i całej dziedzinie nauk ekonomicznych w naszym 
kraju.

Gratuluję też interesującego programu kolej-
nych sesji konferencji, z którym z ciekawością, jako 
niespecjalista, się zapoznałem. Kluczowe kwestie 
teoretyczne i metodyczne splatają się ściśle z wy-
branymi, jakże ważnymi, polami ich ekonomicz-
nych i społecznych zastosowań/aplikacji. Swoimi 
prezentacjami na tych sesjach podzielą się wybitni 
profesorowie, adiunkci i najmłodsi pracownicy na-
ukowi.

Poprzez kreatywną wymianę poglądów będzie-
cie Państwo umacniać i osiągać to, co w metodolo-
gii nauk bardzo cenne: środowiskową weryfikację 
indywidualnego i zespołowego wkładu do dorob-
ku waszych dyscyplin naukowych do całej dziedzi-
ny naszych nauk, no i oczywiście twórcze inspiracje 
badawcze na przyszłość, a takich spodziewanych re-
zultatów konferencji nie sposób jest przecenić”.

Przywracanie zerwanych  
tradycji 

15-17 maja 2013 roku zorganizowana została na 
Politechnice Gdańskiej Międzynarodowa Konferen-
cja Naukowa „Ekonomia/kultura/wartości. U źródeł 
nauk społecznych oraz nauk o kulturze”, będąca wy-
darzeniem unikatowym w krajobrazie tego rodzaju 
przedsięwzięć, nawet jeśli wziąć za punkt odniesie-
nia tylko sympozja interdyscyplinarne. Powody jej 
przeprowadzenia były dwa: 20. rocznica powstania 
Wydziału Zarządzania i Ekonomii na tej renomowa-
nej uczelni technicznej oraz – co czyni spotkanie nie-
powtarzalnym – 150. rocznica urodzin filozofa He-
inricha Rickerta. Rodzi się naturalne pytanie: skąd 
Rickert, znaczący niemiecki neokantysta, na Poli-
technice? Otóż nie wszystkim wiadomo, że po pierw-

sze, Rickert pochodził z Gdańska, a po drugie, jego 
ojciec Heinrich Rickert senior (1833-1902), dzienni-
karz, wydawca liberalnej „Danziger Zeitung”, se-
nator i społecznik, był postacią dla Gdańska wiel-
ce zasłużoną, także z tego względu, iż przyczynił się 
w stopniu znaczącym do powstania dzisiejszej Poli-
techniki.

Powstanie wyższej szkoły technicznej

Było oczywiste, że Gdańsk, najbogatsze i najlud-
niejsze miasto I Rzeczpospolitej, od ponad stu lat po-
zostające we władaniu Prus, zacznie pretendować 
do bycia ośrodkiem akademickim. Początkowo mó-

Alojzy Czech
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wiono o uniwersytecie, ale stanowczy sprzeciw kró-
lewieckiej Albertiny rozwiał resztki nadziei. Pozo-
stawała inna opcja, szkoła techniczna, zwłaszcza 
że we wschodniej przestrzeni rosnących w siłę zjed-
noczonych Niemiec takiej uczelni nie było. Powstał 
kompleks robiący wrażenie. Dzieje się tak, jeśli sil-
ne państwo uzna projekt za uzasadniony i wszyst-
kie zainteresowane strony zgodnie wesprą jego re-
alizację.

Decyzja o lokalizacji zapadła w 1899 roku, gdy 
sejm pruski przyznał pokaźną kwotę 6 mln marek, 
a miasto ponad 6 ha gruntów pod obiekty1. W 1900 
roku przybył do Gdańska Albert Carsten (1859-1943), 
główny projektant kampusu, późniejszy profesor 
architektury Politechniki. Nauczanie rozpoczęto 
w 1904 roku, pierwszą uroczystą inaugurację za-
szczycił cesarz Niemiec Wilhelm II, którego wcze-
śniejsze zalecenie, by powstał kampus korespondu-
jący z zabytkami historycznego Gdańska, przesądzi-
ło o wyborze projektu w stylu manieryzmu nider-
landzkiego. W gmachu głównym oraz pozostałych 
obiektach znalazło siedziby 6 Wydziałów Królewsko-
Pruskiej Wyższej Szkoły Technicznej2. Nie ma chy-
ba na ziemiach polskich podobnego przypadku tak 
kompletnie przygotowanego startu uczelnianego.

W okresie międzywojennym gdańska uczelnia 
od 1922 roku podlegała senatowi Wolnego Miasta 
jako Technische Hochschule zu Danzig. Należała do 
związku niemieckich szkół wyższych. Ale trzeba przy-
pomnieć, iż zgodnie z uregulowaniami międzynaro-
dowymi była otwarta dla młodzieży polskiej, licznie 
korzystającej z tej oferty3. Relacje narodowościowe 
pomiędzy korporacjami studenckimi odzwierciedla-
ły stosunki polityczne tego czasu istniejące pomię-
dzy Berlinem a Warszawą. Co charakterystyczne, 
na gdańską uczelnię stosunkowo licznie kierowa-
ła się młodzież rusińska, akceptowana i wspierana 
przez organizacje niemieckie.

Przejęta w 1945 roku przez Polskę uczelnia sto-
sunkowo szybko po zniszczeniach wojennych ruszy-
ła, systematycznie rozbudowując stan posiadania. 
Powstały liczne nowe obiekty, nawet kosztem utraty 
jednolitości stylu. Jednym z nich, powstałym w la-
tach 2002-2003, jest nowa siedziba Wydziału Zarzą-
dzania i Ekonomii, wzniesiona na południowej gra-
nicy kampusu, u stóp Gallenbergu, wzgórza, gdzie 
w dawnych wiekach wieszano skazanych. Równole-
gle poddawano pieczołowitej restauracji obiekty o war-
tości już historycznej. Największe wrażenie niewątpli-
wie robi budynek główny z transparentnie przykry-
tymi dziedzińcami – w południowym zainstalowano 
wahadło Foucoulta oraz zrekonstruowaną wieżycz-
ką, wieńczącą trzykrotnie powtarzanymi motywami 
szczytu rozległą fasadę główną. Zniszczona w wyniku 
działań wojennych, została w 2012 roku odtworzona 
i góruje nad kampusem już nie tyle jako wieża zega-

1 J. Włodarski: Politechnika w Gdańsku w latach 1904-1945. 
W: Zarys dziejów Politechniki w Gdańsku 1904-2004. Gdańsk 2004, 
s. 12. 

2 Königliche Preussische Technische Hochschule wzorowana 
była na uczelni technicznej Akwizgranu, jedynie w miejsce Wydzia-
łu Górniczego utworzono Wydział Budownictwa Okrętowego. 

3 S. Mikos: Polacy na Politechnice w Gdańsku w latach 1904-
1939. PWN, Warszawa 1987. . 

rowa, ile dzieło kunsztu 
zwieńczone złotą alegorią 
nauki trzymającą kaganek 
w podniesionej lewej ręce, 
w ugiętej prawej podręcznik. 
Także pozostałe rekwizyty: 
galeryjka widokowa z balu-
stradą, rzeźbione pod nią 
skrzydła, ślimacznice, kształ-
ty głów morskich stworzeń, 
ażur gloriety oraz cebulasta 
kopułka przechodząca w igli-
cę zostały pieczołowicie od-
tworzone. Sercem wieży na-
dal pozostaje zegar. Jej po-
sadzenie było operacją trud-
ną i efektowną. Powrócił sym-
bol już nie tyle użyteczny, ile 
pełen prestiżu, ważny dla 
uczelni, ale także miasta.

Heinrich Rickert (1863-1936)  
i neokantyzm „badeński”

Urodzony przed 150 laty w Gdańsku Heinrich 
Rickert był jedną z najbardziej rozpoznawalnych po-
staci neokantyzmu – orientacji filozoficznej dominu-
jącej w końcu XIX i na początku XX wieku w pejza-
żu akademickim Niemiec. Wraz z Wilhelmem Win-
delbandem (1848-1915) był czołowym przedstawicie-
lem „szkoły badeńskiej”. Pomijając zasadniczy spór 
o problem poznania transcendentalnego4, „badeń-
czycy” znacząco zapisali się na polu filozofii nauki. 
Wspomnieć tu trzeba korygującą podział Diltheya 
mowę rektorską Windelbanda z 1 maja 1894 roku, 
w której dokonał podziału nauk na nomotetycz-
ne oraz idiograficzne. Te pierwsze formułują pra-
wa ogólne, drugie – twierdzenia o zdarzeniach jed-
nostkowych. Pierwsze związane są z przyrodoznaw-
stwem, drugie pozostają właściwe dla nauk o kultu-
rze. Pierwsze mają skłonność do abstrakcji, drugie 
do naoczności. Ale obydwa rodzaje należą do nauk 
doświadczalnych: wychodzą od faktów spostrzeże-
niowych, a ich empiryzm jest pojęciowo przygotowa-
ny i naukowo zaawansowany. Istotą nauk o kultu-
rze są wartości. Z różnorodności kulturowych, w tym 
historycznych zdarzeń, znaczenie mają te, które lo-
kują się w porządku przyjętych wartości. Wartościo-
wanie dzieje się z punktu widzenia ogólnoludzkiego. 

4 Więcej o „szkole badeńskiej” zob. A. Przyłębski: W poszukiwa-
niu królestwa filozofii. Z dziejów neokantyzmu badeńskiego. UAM, 
Poznań 1993, s. 70; także K. Bakradze: Z zagadnień filozofii współ-
czesnej. PWN, Warszawa 1964, s. 228-302.

Odbudowana w 2012 roku wieżycz-
ka rektoratu Politechniki Gdańskiej
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Bardziej znaczące są te wartości, które obowiązują 
(gelten) w dalej sięgającym zakresie5.

Kontynuujący charakterystykę rodzajów na-
uk6 Heinrich Rickert ujmował je także przez pry-
zmat wartości, przy czym odmawiał wartościowa-
nia w naukach przyrodniczych, w których badacz 
zobowiązany jest do postawy generalizującej, a na-
uki o kulturze w sposób niejako naturalny obejmo-
wały i były uprawnione do tego aktu. Na marginesie 
trzeba może wspomnieć, iż w rozległym przedmio-
cie tych nauk można wyodrębnić nauki wartościują-
ce i generalizujące, jak socjologia, oraz wartościują-
ce i indywidualizujące, czyli historię. Powstaje pyta-
nie, jaki jest sens badać to, co jednostkowe i indywi-
dualne? Rickert odpowiada aprobująco pod warun-
kiem, że takie zdarzenie posiada wartość. Wartości 
z kolei mogą być uniwersalne. Im bliżej jednostko-
wemu zdarzeniu do poziomu wartości uniwersalnej, 
tym jest ważniejsze. Co nie oznacza powstania ogól-
ności sądów odnośnie do historycznego gąszczu zda-
rzeń. One w historii są niemożliwe7.

Rickert jest znaczącym filozofem kultury. Jak-
kolwiek jego miejscem filozofowania były uniwersy-
tety w Fryburgu i Heidelbergu, to zasięg oddziały-
wania jego filozofii daleko przekraczał granice tych 
ośrodków. Przejawem tego może być przyznanie mu 
w 1933 roku przez Politechnikę w Gdańsku stopnia 
doktora honorowego nauk technicznych. Uczelni tej 
dedykował swoją ostatnią, wydaną już pośmiertnie 
pracę Unmittelbarkeit und Sinnbeteutung, 1939. 
Zmarł w 1936 roku w Heidelbergu, zgodnie z ostat-
nią wolą pochowany został w Gdańsku na ewange-
lickim cmentarzu kościoła św. Piotra i Pawła. Grób 
się po wojnie nie ostał.

Obrady z Rickertem w tle

Dwie rocznice: Rickertowska oraz wydziałowa 
stały się znakomitym pretekstem do zorganizowa-
nia tego niepowtarzalnego spotkania naukowego. 
Ciężar główny spadł na istniejący w strukturze Wy-
działu Zarządzania i Ekonomii Zakład Nauk Filozo-
ficznych, który uzyskał wsparcie mocnych sojuszni-
ków w postaci Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 
w Warszawie, Instytutu Filozofii UŚ w Katowicach 
oraz Instytutu Filozofii UMK w Toruniu. Przyjęty 
program zakładał spotkanie interdyscyplinarne spi-
nane dorobkiem Heinricha Rickerta. W zasadzie 
sprostano temu wyzwaniu. W większości wystąpie-
nia tak proszonych prelegentów (keynote speakers), 
w tym zagranicznych, jak zgłoszonych uczestników, 
dotykały bądź inspirowane były twórczością obcho-
dzącego pośmiertny jubileusz badeńsko-gdańskiego 
filozofa, którego przykryte okularami oczy dyskret-
nie spoglądały z okładek materiałów, plakatów, ulo-

5 Według T. Gadacz: Historia filozofii XX wieku. Nurty. T. 2. 
Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2009, s. 229-230.

6 Zagadnieniu temu Rickert poświęcił dzieło Die Grenzen der 
naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. J.C.B. Mohr, Tübingen 
1896 i dalsze wydania oraz popularny skrót Kulturwissenschaft 
und Naturwissenschaft. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Freiburg-
Leipzig-Tübingen 1899 i wydania dalsze. 

7 T. Gadacz: Op. cit., s. 278-280.

tek i tabloidów podczas trzydniowych i trójjęzycz-
nych obrad.

Na interpretacji epistemologiczno-aksjologicz-
nego dorobku Rickerta, w opinii powszechnej raczej 
nieznanego, skupiały się wystąpienia filozofów głów-
nie z niemieckiej strefy językowej oraz ośrodków 
polskich. Ale także przedstawiciele innych dyscy-
plin społeczno-humanistycznych szukali inspiracji 
w przemyśleniach i propozycjach autora Kulturwis-
senschaft und Naturwissenschaft czy szerzej – w for-
macji neokantiańskiej. Wielka w tym zasługa władz 
Wydziału Zarządzania i Ekonomii, że tak właśnie 
poszerzony został zakres konferencyjnych obrad, 
jakkolwiek zbyt licznych głosów z obszaru ekonomii 
i nauk o zarządzaniu nie było. Problemom ekono-
mii i jej statusowi poświęcony był anglojęzyczny pa-
nel pt. „Is economics idiographic/human or nomo-
thetic/exact science?”, której zapis byłby ze wszech 
miar przydatny w dalszej refleksji naukoznawczej 
nie tylko nad tą dziedziną nauki. Odniesień do nauk 
o zarządzaniu nie było, ale to wydaje się zrozumia-
łe, gdyż nawet w dorobku nauki niemieckiej o gospo-
darce przedsiębiorstw powoływanie się na podział 
badeński rzadko znajduje uznanie8, podczas gdy wy-
dawałoby się, iż złożona i subdyscyplinarnie nieho-
mogeniczna struktura nauk o zarządzaniu powinna 
korzystać z metodologicznych propozycji „badeńczy-
ków”. Geneza nauk o zarządzaniu zanurzona jest 
w orientacji pozytywistycznej9. Ale już choćby z la-
tach 60. XX wieku tzw. szkoła empiryczna postulo-
wała studia przypadków wybitnych menedżerów10. 
Nie inaczej było z falą lat 80.11. Cała przestrzeń kul-
tury organizacji wprost mieści się w nadrzędnej kon-
cepcji badeńskiej nauk o kulturze. Także zajmujący 
się historią managementu powinni wiedzieć o zało-
żeniach uprawiania historii jako szczególnej dziedzi-

ny w naukach o kulturze. To może najbardziej rzu-
cające się w oczy przedmioty możliwej refleksji me-
todologicznej korzystającej ze studiów filozofów ba-

8 W. Risse: Hilfswissenschaften der betriebswirtschaftlichen 
Organisationslehre. W: Handwörterbuch der Organisation. Hrsg. 
E. Grochla. C.E. Poeschel Verlag, Stuttgart 1973, s. 683-694, z nie-
typowym odwołaniem się do metodologii „szkoły badeńskiej”. 

9 H. Le Chatekier: Filozofia systemu Taylora. INO, Warszawa 
1926. 

10 E. Dale: Great Organizer. McGraw-Hill Book Co., New York 
1964.

11 Th.J. Peters, R.K. Waterman Jr: In Search for Excellence. 
Harper-Collince, 1982 (wyd. polskie Medium 2000).

Heinrich Rickert Jr (1863-1936)
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deńskich. Z pewnością przykładów dałoby się wska-
zać więcej. Może ktoś się analizy tych zależności po-
dejmie, tym bardziej, że ma się do czynienia z dzie-
dziną nauk praktycznych, które nie mogą obejść się 
bez wartości12, które z kolei stanowią rys charakte-
rystyczny badeńskiej epistemologii. Nieocenioną in-
spiracją z tym zakresie są właśnie takie niepowta-
rzalne spotkania, jak to omawiane w murach uczel-
ni technicznej w Gdańsku.

12 Z. Hajduk: Nauka a wartości. Aksjologia nauki. TN KUL, Lu-
blin 2008, zwłaszcza s. 330 i nast. 

Stawiając na punktowe zbieractwo, organizato-
rzy wybrane referaty kierować będą do znaczących 
tytułów naukowych czasopism. Wydaje się jednak, 
że bardziej pożyteczna by była interdyscyplinarna 
monografia (wydana sumptem Politechniki) groma-
dząca przedstawione teksty wystąpień. Byłaby wy-
jątkowo wartościowym wydarzeniem indywiduali-
zującym, utrwalającym na lata łączne efekty i nie-
powtarzalną atmosferę spotkania.

Bodźcem do zorganizowania cyklicznej konfe-
rencji naukowej stała się dla pracowników Zakładu 
Zarządzania Projektami Lokalnymi i Regionalnymi 
konstatacja, iż działalność Zakładu nie może ogra-
niczać się wyłącznie do kształcenia kadr dla samo-
rządów terytorialnych, lecz powinna być rozszerzo-
na między innymi o współpracę z samorządami lo-
kalnymi, sferą biznesu i innymi ośrodkami nauko-
wo-badawczymi w Polsce i za granicą.

Celem tegorocznej konferencji była wymiana do-
świadczeń w zakresie najlepszych praktyk zdoby-
tych przez samorząd lokalny, sektor nauki oraz 
przedstawicieli świata biznesu w realizacji lokal-
nych i regionalnych projektów rozwojowych. Do 
udziału zostali zaproszeni zarówno pracownicy sfery 
nauki, zajmujący się problematyką zarządzania lo-
kalnymi projektami rozwojowymi, jak i przedstawi-
ciele samorządów lokalnych i sfery biznesu. Tema-
tyka konferencji koncentrowała się na zastosowaniu 
najlepszych praktyk w planowaniu, realizacji, moni-
toringu i kontroli lokalnych i regionalnych projek-
tów rozwojowych.

Goście zostali przywitani przez organizatorów 
konferencji: dr. Gabriela Tobora, Burmistrza Ra-
dzionkowa, oraz prof. Henryka Brandenburga, Kie-
rownika Zakładu Zarządzania Projektami Lokal-
nymi i Regionalnymi. Pierwszy referat wygłosił na 
temat sukcesu projektu publicznego i warunków 
jego osiągnięcia prof. Henryk Brandenburg. Następ-

nie prof. Kazimierz Zaraś z Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue wskazał na zastoso-
wanie metodyki DRSA w selekcji projektów planu 
pólnocno Quebecois, a prof. Sigmund Barczyk oraz 
dr Artur Ochojski z Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach na przykładzie studium przypadku 
w Szwecji przedstawili kwestię przejścia od polityki 
i zarządzania w miastach do współdziałania w per-
spektywie kompleksowych wyzwań rozwoju lokalne-
go. Ostatni referat pierwszej sesji plenarnej wygło-
sił na temat dylematów rozwoju lokalnego w drugiej 
dekadzie XXI wieku prof. Stanisław Korenik z Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Rozpoczęta na sali obrad dyskusja na podję-
te przez referentów tematy przeniosła się w trak-
cie przerwy kawowej do foyer, a następnie uczest-
nicy konferencji wrócili na salę, by móc uczestni-
czyć w drugiej sesji plenarnej, którą wskutek nie-
możliwości przybycia otworzyło multimedialne wy-
stąpienie Martine Miny, Prezydent AFITEP, na te-
mat kompetencji w projektach. Metodyczne aspekty 
opracowania i wdrażania Regionalnej Strategii In-
nowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 
przedstawił dr Bogumił Szczupak z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, a Józef Chęciński 
wygłosił referat o możliwościach zastosowania na-
rzędzi informatycznych do zarządzania projektami 
realizowanymi przez władze samorządowe. Sesję za-
kończyła prezentacja prof. Doroty Kuchty z Politech-

Projekty regionalne i lokalne  
– najlepsze praktyki
21 maja br. już po raz trzeci w Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie odbyła się międzynarodowa 
konferencja naukowa „Projekty regionalne i lokalne”. Pomysłodawcą i organizatorem konferencji jest Zakład 
Zarządzania Projektami Lokalnymi i Regionalnymi działający w Katedrze Badań Strategicznych i Regional-
nych oraz Urząd Miasta Radzionków. Współorganizatorem tegorocznej konferencji została Izba Przemysło-
wo-Handlowa w Tarnowskich Górach, a partnerem po raz kolejny AFITEP – francuskojęzyczne stowarzysze-
nie zarządzania projektami.

Marek Magdoń
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niki Wrocławskiej na temat metod zarządzania ry-
zykiem projektów realizowanych przez jednostki sa-
morządowe.

Po krótkiej przerwie obiadowej uczestnicy konfe-
rencji udali się do sal, w których odbywały się dwie 
równoległe sesje panelowe.

Tematem przewodnim pierwszej sesji panelo-
wej były najlepsze praktyki w planowaniu i realiza-
cji projektów biznesowych. Moderatorem sesji został 
prof. Krystian Heffner z Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach, a swoje referaty wygłosiło czwo-
ro prelegentów. Natalia Krawczyszyn z Uniwersyte-
tu Ekonomicznego we Wrocławiu jako przykład za-
stosowania teorii klastrów w turystyce przedstawiła 
polsko-czeskie projekty transgraniczne. Prof. Maciej 

Nowak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach zaprezentował zarządzanie portfelem projek-
tów w ujęciu dynamicznym, a Ilona Jerzok, Pre-
zes Zarządu Stowarzyszenia Współpracy Regional-
nej, oraz Marzena Podgórska z Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach na przykładzie wybranego projektu 
omówiły proces zarządzania ryzykiem.

Moderatorem drugiej sesji panelowej był prof. 
Florian Kuźnik z Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach, a obszarem tematycznym, w którym 
poruszali się uczestnicy panelu były najlepsze prak-
tyki w planowaniu i realizacji projektów publicz-
nych. Referat na temat dobrych praktyk Żor jako 
miasta innowacyjnych projektów przedstawiła Ka-
tarzyna Ficek-Wojciuch z Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach. Piotr Skrabaczewski, Zastępca 
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, dokonał anali-
zy prywatyzacji przedsiębiorstwa energetycznego na 
przykładzie MPEC w Tarnowskich Górach. Prezen-
tacja prof. Artura Santa Catariny z Universidade Fede-
ral de Santa Catarina na temat zarządzania projek-
tem w przedsiębiorczości i kwestii łatwiejszego opra-
cowania mocnego biznes planu, którą ze względu na 
nieobecność prelegenta przedstawili dr Marek Plisz-
kiewicz, dyrektor Centrum Badań i Studiów Euro-
pejskich, oraz prof. H. Brandenburg, zamknęła ob-
rady tej sesji.

Ożywiona dyskusja w panelach trwałaby zapew-
ne znacznie dłużej, gdyby nie ściśle określone ramy 
trwania konferencji. Podsumowania poszczególnych 
paneli dokonali ich moderatorzy, a następnie obrady 
konferencji zakończyli, dziękując gościom za przyby-
cie i zapraszając do uczestnictwa w kolejnej edycji 
prof. H. Brandenburg oraz dr G. Tobor.

Od 3 do 6 września br. w Centrum Informa-
cji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyła się 
XXI Konferencja Redaktorów Gazet Akademickich. 
Zgodnie z tradycją, wydarzenie organizowane jest 
co roku przez inny ośrodek akademicki. Organiza-
torami tegorocznej konferencji były redakcje dwóch 
pism uczelnianych: „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” 
oraz „Forum” Biuletynu Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach.

W ramach tegorocznego spotkania odbyły się 
m.in. warsztaty językowe, które poprowadziła 
dr Katarzyna Wyrwas, kierownik Internetowej Po-
radni Językowej Uniwersytetu Śląskiego, szkolenia 
typograficzne, dotyczące nowoczesnego składu i ła-

XXI Konferencja  
Redaktorów Gazet Akademickich
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mania gazet oraz roli okładek w pismach uczelnia-
nych, przygotowane przez pracowników Akademii 
Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Wydziału Arty-
stycznego UŚ, szkolenie poświęcone pozyskiwaniu 
środków finansowych na działalność mediów akade-
mickich oraz debata na temat promocji nauki. Redak-
torzy mieli także okazję poznać projekty upowszech-
niające naukę realizowane w naszym regionie.

W inauguracji wydarzenia udział wzięli m.in. 
rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesław Ba-
nyś, I zastępca rektora Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach prof. Robert Tomanek oraz wi-
ceprezydent Katowic dr Marcin Krupa.

Partnerami imprezy byli: Centrum Informacji 
Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach, 
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Śląska 
Kawiarnia Naukowa, Górnośląskie Przedsiębior-
stwo Wodociągów, Lasy Państwowe – Nadleśnictwo 
w Pszczynie oraz Muzeum Historii Katowic.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli pre-
zydent Katowic Piotr Uszok i Instytucja Kultury 
Katowice – Miasto Ogrodów, natomiast patronat 
medialny objęli: „Dziennik Zachodni”, „Nasze Mia-
sto.pl”, Polska Agencja Prasowa, Nauka w Polsce, 
Polskie Radio Katowice, „Forum Akademickie”, 
Magazyn Studencki „Manko” oraz Telewizja Inter-
netowa Uniwersytetu Śląskiego.

AS

Jakub Knauer

Liga Młodych Logistyków
25 marca br. w murach Uni-

wersytetu Ekonomicznego w Kato-
wicach odbyła się druga edycja Ligi 
Młodych Logistyków, konkursu 
wiedzy o logistyce dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych. Orga-
nizowane przez Naukowe Koło Lo-
gistyki „Dialog” i Uniwersytet Eko-
nomiczny w Katowicach wydarze-

nie jest nową marką wśród nielicz-
nych podobnych inicjatyw. Kon-
kurs przeznaczony jest dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych każde-
go typu, w szczególności kształcą-
cych w zawodach technik logistyk 
i technik spedytor, w których na-
uka kończy się egzaminem matu-
ralnym.

„Logistyka jest ważną składo-
wą współczesnej działalności go-
spodarczej, a także zasłużoną 
dyscypliną naukową. Pragniemy 
utwierdzać młodzież w przekona-
niu, że warto kontynuować kształ-
cenie w tym kierunku” – mówią 
o swej inicjatywie studenci logisty-
ki, których koło naukowe obchodzi 
w tym roku 15-lecie.
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Uczestników konkursu powita-
ła dziekan Wydziału Zarządzania 
prof. Krystyna Jędralska. Z wykła-
dem wystąpił kierownik Samo-
dzielnego Zakładu Logistyki Spo-
łecznej, prof. Jacek Szołtysek. 
W skład jury konkursowego weszli 
pracownicy Zakładu Logistyki i Za-
rządzania Projektami Logistycz-
nymi: prof. Danuta Kempny, 
dr Krzysztof Niestrój, dr Piotr Ha-
nus oraz reprezentantka NKL 
„Dialog” Estera Kowacka.

Liga Młodych Logistyków to ry-
walizacja zespołowa. O cenne na-
grody konkurowało czternaście 
trzyosobowych drużyn z dziesięciu 
różnych szkół położonych w ośmiu 
miastach województw śląskiego 
i małopolskiego. W eliminacjach 
odbył się test, mający na celu wyło-
nienie czterech najsilniejszych ze-
społów. Najlepszy indywidualny 
wynik testowy uzyskała Julia Sen-
kała z Zespołu Szkół Techniczno-In-
formatycznych w Gliwicach. Ucznio-
wie czterech zespołów finałowych 
reprezentowali: Zespół Szkół Nr 6 
w Tychach, Zespół Szkół Technicz-
no-Informatycznych w Gliwicach 
oraz Powiatowy Zespół Szkół w Lę-
dzinach.

Finaliści zmierzyli się z zada-
niem koncepcyjnym: „Zaproponuj 
wizję współpracy makroregionów 
Polski Południowej (Dolny Śląsk, 

Opolszczyzna, Górny Śląsk, Mało-
polska, Podkarpacie) do roku 2040”. 
Po prezentacji projektów, jury 
konkursowe wyłoniło jeden najle-
piej opracowany, autorstwa zespo-
łu w składzie: Karolina Dowiat, 
Damian Krzyżanowski oraz Rafał 
Chmiel z Zespołu Szkół Nr 6 w Ty-
chach, pod opieką Pani Magdale-
ny Mardaus.

Zwycięzcy konkursu otrzymali 
nagrody rzeczowe, mieli także oka-
zję towarzyszyć członkom Nauko-
wego Koła Logistyki „Dialog” pod-
czas wyjazdu studyjnego do nowo-
czesnego magazynu M-Logistic 

(Grupa Maspex Wadowice) w Ty-
chach. Finaliści uczestniczyli rów-
nież w warsztatach naukowych, 
zorganizowanych z inicjatywy 
dr. Piotra Hanusa.

Naukowe Koło Logistyki „Dia-
log” serdecznie gratuluje uczestni-
kom i dziękuje wszystkim zaanga-
żowanym we współorganizację 
przedsięwzięcia, patronom medial-
nym: TVP Katowice, Pracujwlogi-
styce.pl, Wydawnictwu Eurologi-
stics, Polskiej Gazecie Transporto-
wej oraz partnerowi M-Logistic 
(Grupa Maspex Wadowice). Zapra-
szamy na kolejną edycję!

Organizatorzy zadbali o ciekawy program zajęć 
dla wszystkich uczestników, którzy reprezentowa-
li różne jednostki uczelniane, takie jak dział współ-
pracy z zagranicą, dział informatyczny i biblioteka. 
W programie tygodnia zaplanowano wspólne zaję-
cia, spotkania w specjalistycznych grupach, jak rów-
nież możliwość poznania kultury, tradycji, historii 
ościennego kraju oraz smaku kuchni litewskiej.

W ramach wspólnych zajęć była możliwość za-
prezentowania swojej macierzystej instytucji oraz 

W maju 2013 r. pracownicy Biblioteki Uniwer-
sytetu Ekonomicznego uczestniczyli w międzynaro-
dowym spotkaniu w Wilnie. Korzystając z możliwo-
ści programu Erasmus Vilnius Gediminas Technical 
University (VGTU) zorganizował, po raz czwarty, 
International Staff Training Week dla pracowników 
niebędących nauczycielami akademickimi. Tydzień 
cieszył się zainteresowaniem przedstawicieli wie-
lu uczelni publicznych i niepublicznych z Niemiec, 
Hiszpanii, Polski, Grecji, Austrii i Belgii.

International Week
na Litwie 

Anna Konieczko, Magdalena Niewiadomska
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na rok jest obserwowany progres w liczbie studen-
tów przyjeżdzających do VGTU i wyjeżdżających na 
studia poza Wilno. W roku akademickim 2011/2012 
roku ofertą VGTU zainteresowało się około 600 stu-
dentów, a z możliwości wyjazdu skorzystało ponad 
400 osób. Uczelnia ta, obok Uniwersytetu Wileń-
skiego, może pochwalić się wysokim poziomem mo-
bilności zagranicznej studentów.

Pracownicy biblioteki UE podczas ogólnych pre-
zentacji przedstawili krótko nasz region, uczelnię, 
główne fakty dotyczące studiowania w UE w Ka-
towicach oraz podstawowe informacje o projekcie 
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akade-
micka. Podczas zajęć w grupach panelowych zapre-
zentowano wizualnie i omówiono aspekty usługowe  
CINiBA. Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowa-
niem, co spowodowało dyskusję na temat połączenia 
dwóch bibliotek akademickich w Katowicach, zasob-
ności CINiBA oraz jej użyteczności dla czytelników.

Bibliotekarze z UE mieli okazję poznać organiza-
cję pracy w bibliotece naukowej Vilnius Gediminas 
Technical University.

Biblioteka VGTU powstała w 1962 roku i mieści-
ła się wówczas w zabytkowym budynku w centrum 
miasta. Obecnie stanowi część kampusu uniwersy-
teckiego, w budynku zaadaptowanym na potrzeby 
jej działalności.

W bibliotece książki zlokalizowane są w maga-
zynach zamkniętych. W planach jest przeniesienie 
ich części – najczęściej czytanych i wypożyczanych 
publikacji – do wolnego dostępu tak, aby użytkowni-
cy mieli możliwość sięgnięcia po książkę bezpośred-
nio z półki. Biblioteka dysponuje pięcioma czytelnia-
mi w budynku głównym i siedmioma w budynkach 
wydziałów. Osoby zapisane do biblioteki mają moż-
liwość samodzielnego (bez pomocy bibliotekarza) 
skorzystania z jednej z czytelni w nocy. Posiadanie 
elektronicznej karty bibliotecznej uprawnia jej wła-
ściciela do wejścia nocą do budynku biblioteki i ko-
rzystania z Internetu, z komputerów i materiałów 
zgromadzonych w czytelni. Czytelnia ta wyposażona 
jest w kamery.

Spotkania z bibliotekarzami VGTU były oka-
zją poznania systemu bibliotecznego, baz danych 
oraz organizacji pracy działów biblioteki. Wiele za-

uczestniczenia w międzynarodowej dyskusji. Po-
nadto, organizatorzy zaoferowali gry integracyjne 
dla swoich gości, których celem było złamanie ba-
rier międzykulturowych oraz nawiązanie mniej for-
malnych kontaktów interpersonalnych. Oprócz tego 
uczestnicy mieli okazję poznać Wilno, jego starą 
część zabytkową oraz posłuchać historii tego euro-
pejskiego miasta. Dodatkową atrakcją był również 
wyjazd do dawnej stolicy Litwy – Trakai (Troki).

Troki to historyczna miejscowość, położona na 
półwyspie miedzy jeziorami, gdzie malownicze wido-
ki oraz stare, drewniane domy cieszą oko turystów. 
Były miastem królewskim Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego I Rzeczypospolitej. Ciekawą propozycją 
rozrywki był również Orientation Game, dzięki któ-
rej uczestnicy mogli poznać nieznane dotąd zakątki 
Wilna.

Podczas prezentacji uczelni, oprócz informacji 
podstawowych dotyczących wydziałów, można było 
się dowiedzieć o możliwościach studiowania w ra-
mach programu Erasmus w poszczególnych szko-
łach, rozwiązaniach organizacyjnych i infrastruktu-
ralnych, jak również pakietach socjalnych dla zagra-
nicznych studentów oraz liczbie przyjeżdżających 
studiować i wyjeżdżających do innych krajów.

Przykładowo, w wileńskiej politechnice można 
studiować na 10 wydziałach, w tym również na wy-
dziale zarządzania biznesem. Uczelnia oferuje 15 
programów studiów w języku angielskim. Z roku 
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Podczas pobytu w Wilnie była również okazja 
do zwiedzenia ultranowoczesnej siedziby biblioteki 
Uniwersytetu Wileńskiego, książnicy o wielowieko-
wych tradycjach, bo założonej w 1570 roku. Nowy 
budynek został oddany do użytku w 2012 roku.

Chociaż wygląda wyjątkowo nowocześnie, w środ-
ku jest przytulny i panuje w nim atmosfera wręcz 
domowa. Układ regałów i rozmieszczenie stojących 
lamp oraz stolików i foteli tworzy w niej wyjątko-
wy klimat. W bibliotece zastosowano rozwiązania, 
które ułatwiają pracę czytelnikom. Znajdują się tam 
m.in. otoczony kabinami pracy indywidualnej pokój 
dla dzieci, a także tzw. lounge reading room, czyli 
czytelnia służąca do odpoczynku. We wspomnianej 
czytelni można zachowywać się odrobinę swobodniej 
niż w innych częściach biblioteki, są tam książki po-
pularne i popularnonaukowe, regał pełen literatury 
dziecięcej. Nowoczesność, wolny dostęp do zbiorów 
i sprzętu, wygoda oraz swoboda czytelnicza zapew-
niają wysoki komfort pracy naukowej, jak również 
rozrywki edukacyjno-kulturalnej.

Wyjazd do Wilna, do jednej z ważniejszych uczel-
ni w kraju, pozwolił zdobyć nowe doświadczenie za-
wodowe oraz utwierdzić się w przekonaniu, że biblio-
teki naukowe odgrywają istotną rolę w kreowaniu 
systemu edukacji na poziomie wyższym. Centrum, 
którym mogą się pochwalić dwie katowickie uczel-
nie, spełnia wymogi europejskich usług informacyj-
no-bibliotecznych i wpisuje się w trendy rozwojowe 
bibliotek akademickich na świecie.

granicznych baz danych, które biblioteka udostęp-
nia swoim użytkownikom, jest również dostępnych 
w naszej uczelni. Podobnie jak w Polsce, tworzy się 
w każdej uczelni wyższej – publicznej – bibliogra-
ficzną bazę dorobku pracowników uczelni. Na uwa-
gę jednak zasługują dwie bazy – ogólnokrajowa – 
ważna dla wszystkich uczelni wyższych na Litwie, 
oraz uczelniana – wpisująca się w budowanie spój-
nego systemu nauczania na VGTU. Pierwsza z nich 
to baza ogólnokrajowa – baza prac magisterskich 
i -doktoratów. Prace dyplomowe dostępne są w niej 
najczęściej w formacie PDF. Wprowadza się do niej 
obowiązkowo wszystkie prace doktorskie, przy czym 
autor może nałożyć embargo na pełny tekst. W ta-
kim przypadku w bazie dostępna jest tylko infor-
macja o tytule pracy, autorze i promotorze oraz abs-
trakt. W przypadku prac magisterskich – wymagane 
jest wprowadzenie 25% prac obronionych w danym 
roku. Dyplomanci coraz chętniej jednak udostępnia-
ją swoje prace w całości.

Druga baza to projekt unikatowy dla VGTU – 
baza literatury dla studentów politechniki. Podzie-
lona jest ona na wydziały, w ramach wydziałów na 
kierunki i nauczane przedmioty. Wykładowcy są zo-
bowiązani przez władze uczelni do wysyłania biblio-
tece literatury do nauczanych przez siebie przedmio-
tów. Bibliotekarze umieszczają ją w bazie, opatrując 
dodatkowymi informacjami: czy dany materiał jest 
dostępny w bibliotece VGTU, czy można go znaleźć 
w innych bibliotekach Wilna lub w Internecie bądź 
czy jest potrzebne sprowadzenie książki lub artyku-
łu przez wypożyczalnię międzybiblioteczną.

2 września rozpoczęliśmy kolejny sezon chóral-
ny. Na pierwszej po wakacjach próbie spotkaliśmy 
się uśmiechnięci, wypoczęci i gotowi do pracy. Tęsk-
niliśmy za Chórem, próbami i koncertami, ponieważ 

odczuwamy potrzebę bycia razem, potrzebę wspól-
nej pracy, i radości z koncertowania. W naszym ze-
spole panuje wspaniała atmosfera, dobrze się więc 
w nim czujemy, a to dodaje nam energii do pracy. 

Przygoda z Chórem  
Uniwersytetu Ekonomicznego

Teresa Chmiel
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W Chórze nie ma przypadkowych osób – wszyscy je-
steśmy muzycznie zakręceni, naszą pasją jest śpiew 
chóralny, interesujemy się muzyką. Lubimy śpie-
wać, ale także słuchać innych wykonawców – cho-
dzimy na koncerty innych chórów, orkiestr i zespo-
łów muzycznych. Wielu chórzystów gra na instru-
mentach muzycznych. Nasi chórzyści mają, tak jak 
wszyscy, liczne obowiązki – naukę, pracę, rodziny, 
problemy dnia codziennego, a jednak znajdują czas 
na próby, warsztaty i koncerty. Koncertujemy o róż-
nych porach – rano, po południu, wieczorem, w so-
boty i niedziele, mieszkamy w różnych miejscowo-
ściach, oddalonych nawet kilkadziesiąt kilometrów 
od uczelni, a jednak uczestniczymy w koncertach, bo 
są one uwieńczeniem naszej pracy i odczuwamy nie-
ustanną satysfakcję z obdarzania słuchaczy naszym 
śpiewem.

Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach powstał w marcu 2006 roku z inicjatywy ówcze-
snego rektora, prof. Floriana Kuźnika. Członkami 
Chóru są studenci, pracownicy oraz absolwenci Uni-
wersytetu Ekonomicznego. Reprezentujemy uczelnię 
na uroczystościach akademickich, koncertach i wy-
darzeniach regionalnych oraz konkursach i festiwa-
lach muzyki chóralnej w kraju i za granicą. Nasz re-
pertuar obejmuje utwory muzyki chóralnej wszyst-
kich epok, prezentujemy muzykę sakralną, świecką 
i ludową w różnych językach. Zdobyliśmy nagrody 
w konkursach ogólnopolskich w Gnieźnie, Będzinie, 
Tychach, Międzyrzeczu i Bydgoszczy, a także w kon-
kursie międzynarodowym na Litwie. Koncertowali-
śmy we Włoszech, Hiszpanii i Turcji. Swoje umiejęt-
ności doskonalimy na próbach i warsztatach, mamy 
zajęcia z emisji głosu. Współpracujemy z innymi 
chórami. Wydaliśmy płytę, wkrótce zostanie wyda-
na kolejna. Dyrygentem jest Michał Brożek, zastęp-
cą dyrygenta Agnieszka Zawierucha.

W bieżącym roku akademickim czeka nas mnó-
stwo pracy, chcemy doskonalić warsztat wokalny 
członków Chóru, pracować nad nowym repertuarem, 
wziąć udział w konkursach i projektach chóralnych, 
a przede wszystkim uczestniczyć w uroczystościach 
akademickich w naszej uczelni i w regionalnych wy-
darzeniach muzycznych.

Zapraszamy do Chóru pasjonatów śpiewu chó-
ralnego – studentów, pracowników i absolwentów 
Uniwersytetu Ekonomicznego – nabór trwa cały 
rok. Próby odbywają się w poniedziałki i czwartki 
o godz. 17.00 w sali 233 F. Więcej informacji można 
uzyskać odwiedzając stronę internetową www.chor.
ue.katowice.pl lub drogą elektroniczną bądź telefo-
nicznie (chor@ue.katowice.pl, tel. 32 257 7119).

Dotychczasowe osiągnięcia Chóru
Konkursy
Wyróżnienie w kategorii chórów kameralnych w konkursie XVII Tyskich Wieczorów Kolędowych (2008)
Złoty Dyplom w kategorii chórów świeckich oraz Nagroda specjalna Dyrektora Zespołu Państwowych Szkół Muzycz-
nych w Gnieźnie w IV Ogólnopolskim Konkursie „Ars Liturgica” w Gnieźnie (2010)
Drugie miejsce w kategorii chórów akademickich na XVII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza 
Kazimierza Szwarlika w Będzinie (2011)
Drugie miejsce w kategorii dużych chórów w konkursie XXI Tyskich Wieczorów Kolędowych (2012)
Złota Wstęga Solczy – pierwsze miejsce w kategorii chórów dorosłych mieszanych na I Międzynarodowym Festiwalu 
Muzyki Chóralnej w Ejszyszkach na Litwie (2012)
Pierwsze miejsce – Grand Prix Festiwalu, wyróżnienie dla Dominiki Kawiorskiej za najlepszego dyrygenta Festiwalu 
oraz nagroda publiczności na II Międzyrzeckiej Uczcie Chórów Amatorskich w Międzyrzeczu (2012)
Trzecie miejsce w kategorii chórów dorosłych na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazi-
mierza Szwarlika w Będzinie (2013)
Srebrny dyplom w kategorii chórów mieszanych w VI Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy (2013)

Koncerty na Festiwalach
Festiwal XIII Dni Muzyki Chóralnej w Knurowie (2007)
Międzynarodowy Festiwal Chórów i Orkiestr „Lago di Garda” we Włoszech (2009)
IV Wiosna Muzyczna w Knurowie (2010)
I Regionalny Przegląd Chórów „Święto Cecylii” w MDK Bogucice-Zawodzie (2010)
XXXI Gliwickie Spotkania Chóralne (2011)
V Wiosna Muzyczna w Knurowie (2011)
X Międzynarodowe Warsztaty Muzyczne „Musica pro Europa” w Gliwicach (2011)
IV Międzynarodowy Festiwal Chórów w Stambule (2011)
Śląska Wiosna Muzyczna w Chorzowie (2013)
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Zapiski z rekolekcji
na Nowym Groniu

1 lipca 2013, poniedziałek
Już od południa na rekolekcje 

z księdzem dr. Grzegorzem Polo-
kiem zaczęli przybywać studenci 
oraz osoby, które będę ubiegały się 
o ten zacny tytuł w tym roku. Te-
matem tegorocznych rekolekcji 
było: „Nikt nie jest samotną wy-
spą. Budowanie relacji”. Ostatnia 
spóźnialska dotarła po zmroku, 
dzięki pomocy Mateusza i Piotrka, 
którzy oświetlali jej sobą...i latar-
kami wyboistą oraz nieco pod-
mokłą drogę. Fundamentalnym 
pierwszym pytaniem tych reko-
lekcji było, dlaczego się na nich 
znajdujemy?

2 lipca 2013, wtorek
„Najgorzej wstać, potem już ja-

koś leci” – te słowa księdza za-
czerpnięte z mądrości pewnego 
proboszcza podniosły na duchu za-
spanych uczestników. Dostaliśmy 
także za zadanie przemyśleć, co 
sprawia nam trudność w relacji 
z Bogiem. Pokrzepieni nauką czy-
tania psalmów na jutrzni, bez 
przyśpieszania, a następnie kawą 
przy śniadaniu, jedni ruszyli na 
ławeczkę przed naszą góralską 
chatką, a drudzy do zmywania, 
płukania i wycierania naczyń. Krót-
ka szkoła śpiewu i przygotowanie 
do Mszy przy akompaniamencie 
gitary i skrzypiec było czystą przy-
jemnością.

Złotą myślą wtorkowej Eucha-
rystii było to, że człowiek tylko bę-
dąc w kryzysie ma szansę na roz-
wój. Uświadomiwszy sobie własne 
błędy, które prowadzą do osłabie-
nia naszego osobistego kontaktu 
z Chrystusem, możemy starać się 
naprawić sytuację. Musimy wyko-
nać pewną pracę, żeby przezwy-
ciężyć własne słabości, a nie się im 
poddawać, jak w słowach piosen-

ki: „Nie bój się, wypłyń na głębię, 
jest przy tobie Chrystus”.

Spotkania w grupach były 
oparte na przemyśleniach oraz 
dyskusji na temat modlitwy, czyli 
pierwszej podstawowej formy kon-
taktu z Panem Bogiem. On dobrze 
wie, czego potrzebujemy, jeszcze 
zanim Go o to poprosimy, ale On 
oczekuje naszej prośby, bo nasza 
godność jako Dzieci Bożych polega 
na wolności.

Bardzo nie polecamy wszela-
kich tańców na nierównym terenie 
górskich łąk. Jest to wysoce nie-
bezpieczne zajęcie i może prowa-
dzić do tragedii, których na szczę-
ście udało nam się uniknąć. Nato-
miast gry i zabawy prowadzone do 
północy, i jeszcze trochę, nie sprzy-
jają porannemu wstawaniu.

3 lipca 2013, środa
Tego pięknego i ciepłego środo-

wego poranka zastanawialiśmy 
się, jaki jest obraz Boga w naszych 
sercach? Jak nasze osobiste odczu-
cia mają się do tego, co wiemy 
o Bogu z katechezy i o tym, jak po-
winniśmy Go odbierać? Dla jed-
nych niezrozumiała jest Jego 
Wszechmoc, dla innych jest On na 
tyle bliski, że nazywają Go swoim 
Przyjacielem. Często też obraz 
Boga przekłada się na widzenie 
Jego Osoby przez pryzmat relacji 
z naszym ziemskim rodzicem. 
Może być dla nas Tatą, do którego 
zwracamy się z każdym proble-
mem, któremu ufamy i który, nie-
zależnie od sytuacji, zawsze nam 
pomoże.

Również dzięki analizie modli-
twy „Ojcze nasz” przybliżyliśmy 
sobie różnice i niedoskonałości na-
szego myślenia między rzeczywi-
stym znaczeniem tej modlitwy 
a naszym spaczonym ludzkim po-
jęciem. Maksymą, która podsumo-
wała spotkania w grupach była: 
„Módlcie się tak, jakby wszystko 
zależało od Boga, a pracujmy tak, 
jakby wszystko zależało od nas” 

(przypisywana św. Ignacemu Loy-
oli). Pięknymi słowami Mahatmy 
Gandhiego – nieco już sparafrazo-
wanymi przez rodzicielkę autorki 
tego tekstu – są też: „Żyj tak, jak-
byś miał dzisiaj umrzeć, a planuj 
tak, jakbyś miał żyć sto lat”. Osta-
tecznie nikt nie zna dnia ani go-
dziny, prawda?

4 lipca 2013, czwartek
Czwartego dnia naszego poby-

tu w Brennej było jeszcze cieplej 
niż w dniach poprzednich. Korzy-
stając z pięknej pogody, część z nas 
wybrała się na wycieczkę w góry, 
część poszła się opalać, a jeszcze 
inni grali w gry rozwijające umysł. 
Wszystko to wpisywało się w te-
mat dnia, jakim było „Budowanie 
relacji z innymi ludźmi”. Jest to 
jedna z najtrudniejszych spraw 
w naszym codziennym życiu. Dla-
tego tak ważne jest nieustanne 
przypominanie sobie o tym, jaką 
rolę w naszym życiu odgrywa dru-
gi człowiek. Trzeba pamiętać, że 
każdy jest inny na swój jedyny 
w swoim rodzaju sposób, a „inny” 
nigdy nie może znaczyć „gorszy”. 
Nie każdego musimy lubić, ale 
każdą osobę powinniśmy szano-
wać i kochać miłością chrześcijań-
ską. W tym dniu staraliśmy się 
zrozumieć, czym jest krytyka, ale 
ta konstruktywna – jak ją przyj-
mować, stosować i wyciągać z niej 
wnioski. Wiele osób mówiło także, 
jak trudno im czasami zrezygno-
wać z jakiejś znajomości, która 
w praktyce jest dla nich tylko tok-
syczna. W takich momentach nie 
musimy za wszelką cenę walczyć 
o taką relację. Czasami lepiej od-
puścić i zaczekać aż ta druga oso-
ba pokaże, że jej zależy. Jak śpie-
wała Budka Suflera „bo do tanga 
trzeba dwojga”.

Po tych kilku dniach intensyw-
nych rozmów, dyskusji, pytań i od-
powiedzi przyszedł czas na wyci-
szenie. W spokoju umysłu i duszy 
mieliśmy czas na przemyślenie 

Jadwiga Chmielewska
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wszystkiego, a także na otwarcie 
swoich serc i danie pola do działa-
nia Bogu, aby obdarzał nas swoją 
łaską i mądrością.

5 lipca 2013, piątek
Piątek był dniem dusznym. 

W powietrzu czuło się burzę, która 
mogła nadejść w każdej chwili. 
Było to bardzo adekwatne do po-
ruszanego przez nas tematu, 
a mianowicie „Kierowanie i radze-
nie sobie z emocjami w relacjach 
z innymi ludźmi”. Można by po-
wiedzieć „temat rzeka” i będzie to 
oczywiście prawdą, ale na rekolek-
cjach staraliśmy się znaleźć przy-
czyny problemów z wyrażaniem 
własnych emocji i radzeniu sobie 
z nimi, nie krzywdząc przy tym in-
nych osób.

Zazwyczaj źródłem problemów 
jest patrzenie na ludzi przez pry-
zmat samego siebie, czasami spo-
wodowany przerysowanym obra-
zem naszej osoby, co prowadzi do 
lęku przed nawiązaniem jakiejś 
relacji. Kiedy oceniamy siebie zbyt 
surowo, mamy wrażenie, że inni 
na starcie też nas tak ocenią. Mary 
senne z przeszłości też nie poma-
gają. Często także podchodzimy 
do nawiązania nowej relacji jak do 
egzaminu z naszej osobowości, czy 
jesteśmy wystarczająco dobrzy, 
mili, uprzejmi, ładni, interesujący 
itd. Starając się znaleźć metody 
rozwiązania tych problemów do-
szliśmy do pewnych wniosków. 
Najczęściej za bardzo skupiamy 
się na ocenianiu zarówno siebie, 
jak i innych ludzi. Szufladkowanie 
i klasyfikacja według określonych 
standardów są o wiele łatwiejsze, 
ale tylko pozornie, bo w pewnym 
momencie zacznie nas na tyle 
ograniczać, że nie będziemy potra-

fili wyrwać się z kajdan utartych 
schematów i stereotypów. Przy 
nawiązywaniu pierwszego kon-
taktu należy uwzględnić to, że 
każdy ma inny charakter i nie 
zawsze stosowanie tych samych 
technik będzie owocne. Najlepiej 
unikać drażliwych tematów, ta-
kich jak sytuacja rodzinna, polity-
ka czy religia. W tym dniu ksiądz 
doktor wielokrotnie powtarzał fra-
zę „To nie jest koncert życzeń!”, co 
stało się pod koniec rzeczywistym 
hasłem tych rekolekcji. Jest to od-
powiedź na wszystkie wątpliwo-
ści, zarówno te związane z uczu-
ciami innych względem nas, jak 
i tym, co otrzymujemy, a czego nie 
od Boga.

6 lipca 2013, sobota
Tego chłodnego poranka czuło 

się ducha pożegnań, gdyż kilka 
dziewczyn musiało wyjechać wcze-
śniej. Jednocześnie przyjechało 
kilku mężczyzn, którzy przybyli 
do swych drugich połówek. Z racji 
tego, że ich liczba wzrosła, 3 przed-
stawicieli płci męskiej, którzy 
wcześniej byli rozdzieleni w 3 gru-
pach (w proporcji mniej więcej 
1:5), przeprowadziło bunt i posta-
nowili mieć spotkanie razem, co 
spowodowało, że również wszyst-
kie kobiety połączyły siły. Spośród 
wszystkich podtematów tych reko-
lekcji ten sobotni był chyba naj-
trudniejszy. „Co najtrudniej mi 
w sobie kochać?”. Okazuje się, że 
miłość do samego siebie może być 
kluczem do rozwiązania naszych 
problemów. Choć według niektó-
rych jest ona objawem czystego 
egoizmu. Takie założenie jest oczy-
wiście błędne. Egoizm to postawa, 
w której nie można pokochać sie-
bie ani nikogo innego dojrzałą mi-

łością. Zgodnie z drugim przyka-
zaniem „Kochaj bliźniego swego, 
jak siebie samego”, zazwyczaj po-
trafimy pokochać ludzi taką mia-
rą, jaką potrafimy kochać samych 
siebie, tak więc im bardziej kocha-
my siebie, tym bardziej będziemy 
potrafili kochać innych ludzi. Zło-
tym środkiem wydawałoby się roz-
poczęcie pracy od samego siebie. 
Cytując konspekt, który nieustan-
nie towarzyszył nam w naszych 
spotkaniach: „Każdy w jakimś 
stopniu krzywdzi samego siebie 
i przynajmniej czasami nie rozu-
mie tego, co się w nim i z nim dzie-
je. Ma do siebie pretensje i żal 
o zło, które sobie wyrządził a także 
o to, że pozwolił, by inni go skrzyw-
dzili. A ponadto przebywa ze sobą 
– z kimś tak niedoskonałym – 
dzień i noc”. Nie pozostaje nam nic 
innego, jak zaakceptować to, że 
nie jesteśmy doskonali i prawdo-
podobnie nigdy nie będziemy, ale 
jednocześnie musimy walczyć z na-
szymi wadami. Jeśli ktoś oskarża 
nas o jakieś złe zachowanie, któ-
rym krzywdzimy innych, powinni-
śmy się nad tym zastanowić, czy 
rzeczywiście nie ma w tym choć 
ziarnka prawdy i spróbować się 
poprawić. Jednocześnie, jeśli ktoś 
rzuca pod naszym adresem ewi-
dentne oszczerstwa, nie należy się 
nad tym unosić, ale jasno i klarow-
nie przedstawić swoje zdanie na 
ten temat, ponieważ realizacja 
drugiego przykazania nie polega 
na jednoczesnym byciu kompletną 
ofiarą, która pozwala się krzyw-
dzić bez słowa sprzeciwu. Często 
ludzie brak sprzeciwu odbierają 
jako akceptację. Miłość własna 
jest trudna. Najpierw ktoś nas 
musi pokochać, żebyśmy mogli po-
znać, czym jest miłość w ogóle i jak 
się ona objawia, żeby samemu się 
nią wypełnić. Zazwyczaj tą pierw-
szą osobą jest matka, ojciec, na-
stępnie cała rodzina i to od nich 
dużo zależy, jak my będziemy po-
strzegać miłość, jak i samych sie-
bie. Jednakże to Bóg jest źródłem 
miłości i tylko w nim możemy od-
naleźć pełną, doskonałą i nieska-
zitelną miłość, w myśl zasady „gdy 
Bóg jest na pierwszym miejscu, 
wszystko inne jest na właściwym”. 
Naszą postawą prawdziwie chrze-
ścijańską i katolicką robimy naj-
lepszy marketing Panu Jezusowi 
w świecie.
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DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE „ZAWODZIE” 
przy Uniwersytecie Ekonomicznym

ks. dr Grzegorz Polok 
ul. 1 Maja 52, 40-287 Katowice tel. kom. 604-894-777

e-mail: wnmp@poczta.onet.pl
strona internetowa: www.ue.katowice.pl/da

Facebook: Duszpasterstwo Akademickie Zawodzie

Zapraszamy od poniedziałku do czwartku

Msza św. akademicka
godz. 7.30

(krypta kościoła Opatrzności Bożej, przed Mszą Św. okazja do spowiedzi)

Nasze Duszpasterstwo Akademickie Zawodzie to przede wszystkim ludzie. Gdy spojrzysz w ich oczy, dostrzeżesz 
otwartość i miłość, dostrzeżesz Boga. Jeśli Cię to nie przeraża, to przyjdź. Przyjmiemy Cię z otwartymi ramionami. 
Utopia? No dobrze, przynajmniej się postaramy. Jesteśmy studentami, których codziennie mijasz na ulicy. Jak wszyscy 
młodzi mamy marzenia, szalone pomysły, wielkie ideały i... dzielimy się tym wszystkim z Bogiem. Jeśli też chcesz się 
podzielić z Nim swoją codziennością w chwili modlitwy czy dyskusji, to nie zastanawiaj się długo tylko przyjdź! Nic 
nie tracisz, możesz jedynie zyskać.

Wiktoria

Działalność duszpasterstwa Akademickiego na Zawodziu ukierunkowana jest na spełnianie potrzeb duchowych ka-
towickich studentów. Ośrodek doskonale wypełnia lukę wywołaną zakończeniem edukacji religijnej po szkole 
średniej. Godna podziwu jest niezwykła postawa opiekuna – ks. dr. Grzegorza Poloka, który już od wielu lat bez 
chwili namysłu udziela wyczerpujących odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. Prowadzona rozmowa zawsze przy-
biera tak rzeczowy i naukowy charakter, iż dyskusja z wnioskami staje się bezzasadna. Dzieje się tak ze względu na 
potęgę prezentowanych argumentów, mających swe źródło w Piśmie Świętym i Katechizmie Kościoła Katolickiego. 
To właśnie ten charakter dyskusji przyciąga mnie na spotkania i pozwala mojej wierze na wzrost.

Michał

Katolicki Związek Akademicki „Gaudeamus” jest organizacją stu-
dencką działającą przy Uniwersytecie Ekonomicznym od 2008 roku. 
Jego misją jest propagowanie zasad Społecznej Nauki Kościoła jako 
wartości fundamentalnych w życiu każdej jednostki i grupy. Cel ten 
realizowany jest dzięki organizacji licznych konferencji, warsztatów, 
a także akcji charytatywnych. Dzięki aktywności członków organizacji 
na Uniwersytecie Ekonomicznym gościli już m.in. Wojciech Cejrowski 
oraz ks. Piotr Pawlukiewicz.

Zapraszamy do naszej organizacji!

Więcej informacji na stronie: www.kza.gaudeamus.org

Grupa DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)
zajęcia terapeutyczne, poniedziałek, godz. 17.00

Spotkania absolwentów
drugi poniedziałek miesiąca, godz. 20.00

Spotkania modlitewne modlitwa  
spontaniczna połączona ze śpiewem
wtorek, godz. 19.15

Grupa wsparcia DDA
pierwsza środa miesiąca,
godz. 19.15

Spotkania z cyklu 
„Jak wierzyć? jak żyć? ABC wiary”
czwartek, godz. 19.15
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Uniwersytet Ekonomiczny  
Trzeciego Wieku w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku przy 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach powo-
łany został do prowadzenia działalności edukacyjnej 
w ramach kształcenia przez całe życie w marcu 2012 
roku. Jest jedynym w Polsce UTW o profilu ekono-
micznym.

W trzecim, zakończonym semestrze w zajęciach 
uczestniczyło 347 słuchaczy. To osoby posiadają-
ce wiedzę, kompetencje i doświadczenie zawodowe. 
Około 80% słuchaczy ma wyższe wykształcenie, z tego 
ponad połowa wyższe ekonomiczne. Dla wielu z nich 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to macie-
rzysta uczelnia, do której powracają po latach z sen-
tymentem. Są zainteresowani ekonomią, ale także 
ciekawi wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. 
To nowy typ studiujących – niczego nie muszą, lecz 
chcą się dokształcać dla własnej przyjemności i sa-
tysfakcji, czasem też po to, by imponować dzieciom 
i wnukom.

W roku akademickim 2012/2013 słuchacze 
uczestniczyli w 19 wykładach o zróżnicowanej tema-
tyce: ekonomia, prawo, historia sztuki i muzyki oraz 
medycyna. Wzięli udział w czterech koncertach, któ-
re odbyły się: w Sali Koncertowej Polskiego Radia 
Katowice oraz w Domu Kultury „Katowice Zawo-
dzie”. Melomani spotykali się „W salonie muzycznym 
Tadeusza Trzaskalika” z zaproszonymi przez Profe-
sora wykonawcami: Ayaką Meiwą – japońską pia-
nistką, Oskarem Jasińskim – tenorem, Beatą Glik 
– sopranistką, Adrianem Wilgą – puzonistą. Koncer-
ty oraz wykłady z historii muzyki i sztuki mogły się 
odbywać dzięki wsparciu finansowemu Miasta Ka-
towice. Pozytywnie rozpatrzone zostały wnioski na-
szego UETW złożone do Wydziału Kultury.

Dbając o jakość kształcenia kilkakrotnie prze-
prowadziliśmy badania. Słuchacze oceniali wykła-
dowców, tematykę wykładów, organizację zajęć oraz 
przedstawiali propozycje tematów kolejnych spo-
tkań. Najwyżej ocenianym z wykładów ekonomicz-
nych był wykład prof. Eugeniusza Gatnara pt. „Cy-
wilizacja zadłużenia”. Równie wysoko oceniane były 
wykłady z historii sztuki prowadzone przez panią 
Ewelinę Sobczyk-Podleszańską, absolwentkę Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, nauczycielkę ze szkoły 
plastycznej. Z raportu badania poziomu satysfakcji, 
wynika, że ponad 95% uczestników jest zadowolo-
nych z formy i tematyki zajęć.

Słuchacze uczyli się języków obcych: angielskie-
go, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, wło-
skiego, francuskiego i chińskiego. Zajęcia językowe 
odbywały się w 20 grupach o różnym poziomie za-
awansowania, uczestniczyło w nich w łącznie 206 
osób. Zajęcia komputerowe odbywały się w 9 grupach 
na trzech poziomach zaawansowania, w których 
łącznie uczestniczyło 97 słuchaczy. Zajęcia sportowe 
prowadzone były w 11 grupach, w tym: gimnastyka, 
pływanie, taniec ludowy oraz nordic walking.

Dzięki pozyskanemu z Urzędu Miasta Katowice 
wsparciu finansowemu, w maju 2012 i w maju 2013 
roku reprezentacja UETW wzięła udział w Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Trzeciego Wieku „Trzeci Wiek 
na Start” w Łazach. Zawodnicy startowali w kilku 
konkurencjach m.in. pływanie stylem klasycznym 
i dowolnym, zawody kajakowe, strzelanie z karabin-
ku sportowego oraz w turnieju boule. Każdy z zawod-
ników poprawił swój rekord życiowy. Udział w zawo-
dach sportowych to nie tylko rywalizacja, ale rów-
nież okazja do nawiązania kontaktów z przedstawi-
cielami UTW z całego kraju. Podczas V Ogólnopol-

Urszula Klemczak-Maciąg
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skiej Olimpiady Trzeciego Wieku w Łazach wystą-
piły: nasz zespół wokalny, z repertuarem w języku 
polskim, włoskim i rosyjskim, oraz grupa taneczna 
pod kierownictwem Jerzego Stasicy. Zespół wokalny 
powstał z inicjatywy słuchaczek uczęszczających na 
lektorat z języka rosyjskiego.

W trzecim semestrze działalności rozpoczęliśmy 
cyklem warsztatów fotograficznych. Planowane jest 
wydanie kalendarza, którego autorami zostaną sami 
słuchacze. Warsztaty fotograficzne dofinansowane 
zostały również z pozyskanych środków z Urzędu 
Miasta Katowice.

W czerwcu br. odbyło się pierwsze spotkanie z cy-
klu „W świecie mody”, które zorganizowały i popro-
wadziły studentki III roku Gospodarki Turystycznej 
– Paulina Reformat i Klaudia Łojewska. Nieocenio-
ne jest również ogromne zaangażowanie wolonta-
riuszy – studentów UE, którzy czynnie biorą udział 

w zajęciach komputerowych, służą indywidualnie 
pomocą i radą oraz pomagają w przygotowaniu coty-
godniowych wykładów dla ok. 300 słuchaczy.

Ogromnym sukcesem dla Uniwersytetu Ekono-
micznego Trzeciego Wieku było otrzymanie w mar-
cu br. wyróżnienia wojewody śląskiego „Śląskie na 
5” w kategorii edukacja, za działalność edukacyjną 
wspierającą dialog między pokoleniami.

Naszych przedstawicieli nie zabrakło na waż-
nych spotkaniach i kongresach:

19.03.2012 na Ogólnopolskim Kongresie Uniwer- –
sytetów Trzeciego Wieku w Warszawie,
17.09.2012 na Kongresie „Obywatel senior”  –
w Parku Śląskim w Chorzowie,
25-29.05.2013 na spotkaniach w siedzibie Parla- –
mentu Europejskiego w Brukseli, na zaproszenie 
europosła Jana Olbrychta.
Trwają przygotowania do nowego semestru za-

jęć, który rozpocznie się 8 października wykładem 
prof. Sławomira Smyczka.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy rozdaje indeksy!

Ruszyły zapisy na zajęcia Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego – inicjatywy 
edukacyjnej skierowanej do uczniów klas 5. i 6 szkół podstawowych. Program dzia-
ła w Katowicach przy Uniwersytecie Ekonomicznym (pierwsza edycja w 2009 roku), 
a także w Warszawie, Białymstoku, Poznaniu, Kielcach, Rzeszowie oraz Wrocławiu – 
gdzie rusza inauguracyjny semestr zajęć. Program dofinansowany jest ze środków 
Narodowego Banku Polskiego. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem pełni mini-
ster edukacji narodowej.

Programy edukacji ekonomicznej  
dla dzieci i młodzieży w UE Katowice
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W chwili obecnej działa siedem ośrodków EUD: 
przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, 
przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przy 
Uniwersytetach Ekonomicznych w Poznaniu i Wro-
cławiu, przy Uniwersytecie w Białymstoku, w Kiel-
cach przy Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk 
Medycznych oraz w Rzeszowie, przy Wyższej Szkole 
Informatyki i Zarządzania. Szanse na indeks EUD 
mają uczniowie, którzy w trakcie trwania zapisów, 
między 18 września a 2 października br. wypeł-
nią formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: 
www.uniwersytet-dzieciecy.pl. SGH przyjmie na stu-
dia 150 małych studentów, pozostałe ośrodki do roz-
dania mają po 120 indeksów. Uczestnictwo w zaję-
ciach jest nieodpłatne.

„Od kilku lat, przy wsparciu Narodowego Ban-
ku Polskiego, staramy się promować przedsiębior-
czość i edukację ekonomiczną wśród najmłodszych. 
Nasze doświadczenia pokazują, że ekonomia może 
być ciekawa również dla uczniów szkoły podstawo-
wej” – mówi Marcin Dąbrowski, dyrektor Fundacji 
Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. 
Słuchacze zbliżającej się zimowej edycji EUD będą 
uczestniczyli w sześciu ciekawych wykładach. Na 
zajęciach będzie można dowiedzieć się: po co istnieją 
banki, czym jest marketing, czym różnią się działa-
nia marketingowe w Internecie od działań tradycyj-
nych, co to jest rynek nieruchomości, czym jest roz-
wój gospodarczy i od czego zależy, co to jest koope-
rencja i dlaczego przedsiębiorstwa współpracują ze 
sobą, jak przekonywać innych do swoich racji, w jaki 
sposób skutecznie zaprezentować swoją osobę oraz 
wielu innych ciekawych rzeczy.

Spotkania EUD mają charakter interaktywny 
i realizowane są w formule edutainment. Formuła 
zajęć jest zróżnicowana – składa się na nią wykład, 
prace warsztatowe oraz publiczna prezentacja wy-
ników prac. Wykłady prowadzone są przez nauczy-
cieli akademickich, a przy realizacji zajęć praktycz-
nych pomagają wolontariusze. Podczas warsztatów 
mali studenci, odgrywając rozmaite role: kierowni-
ków zespołów, negocjatorów, inwestorów giełdowych 
czy specjalistów ds. marketingu, uczą się praco-
wać w grupie, samodzielnie myśleć i planować oraz 
kształcą się w umiejętności przekładania wiedzy na 
praktykę. Semestr zajęć kończy się testem wiedzy 
i wręczeniem wartościowej nagrody trzem najlep-
szym studentom w danym ośrodku.

Oprócz zajęć stacjonarnych, studenci EUD mogą 
uczestniczyć w innych formach aktywności, realizo-
wanych za pośrednictwem strony internetowej pro-
gramu (www.uniwersytet-dzieciecy.pl). Mali eksper-
ci EUD prowadzą blogi ekonomiczne, tworzą komiksy 
promujące przedsiębiorczość, biorą udział w różnego 
rodzaju konkursach edukacyjnych. Najlepsi z nich 
są nagradzani. Od niedawna studenci EUD mają też 
swoje pismo. To Magazyn Młodego Menedżera „Eko-
nopedia” skierowany do nastolatków zaciekawio-
nych przedsiębiorczością, ekonomią i biznesem. Cza-
sopismo wydawane jest w wersji drukowanej i inter-
netowej dostępnej na: www.ekonopedia.pl.

W ramach Uniwersytetu organizowane są rów-
nież zajęcia dla rodziców, które mają pomóc w wy-
chowaniu ekonomicznym dzieci i kształtowaniu u naj-
młodszych postaw przedsiębiorczych.

Agnieszka Różańska*1

* Pracownik Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Eko-
nomicznych.
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Akademia Młodego Ekonomisty w Katowicach zaprasza na studia!

9 września 2013 r. ruszyły zapisy na zimową edycję zajęć Akademii Młodego Ekono-
misty – programu edukacji ekonomicznej dla gimnazjalistów. Akademia działa w Kato-
wicach, a także w Warszawie, Białymstoku, Poznaniu i Kielcach. Uczestnictwo w za-
jęciach jest nieodpłatne. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem pełni minister edu-
kacji narodowej.

Akademia Młodego Ekonomisty (AME) to ogól-
nopolski program edukacji ekonomicznej dla gim-
nazjalistów zainicjowany przez Fundację Promocji 
i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. W chwi-
li obecnej funkcjonują ośrodki AME przy Uniwersy-
tecie Ekonomicznym w Katowicach, Szkole Głów-
nej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Eko-
nomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie w Białym-
stoku oraz przy Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa 
i Nauk Ekonomicznych w Kielcach. Warto nadmie-
nić, iż Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach był 
drugim, zaraz po Warszawie, ośrodkiem, który roz-
począł realizację Akademii Młodego Ekonomisty (od 
września 2010).

Program zajęć Akademii został przygotowany 
z myślą o gimnazjalistach, których ciekawią zjawi-
ska ekonomiczne i intryguje świat biznesu. Każdy 
semestr AME to sześć 1,5-godzinnych spotkań o te-
matyce ekonomiczno-gospodarczej. „Na najbliższy 
semestr zaplanowaliśmy zajęcia m.in. z zakresu 
zarządzania ryzykiem, marketingu, społecznej od-
powiedzialności biznesu, GPW i strategii inwesty-
cyjnych, technik szybkiego uczenia się” – wyjaśnia 
Marcin Dąbrowski, dyrektor Fundacji.

Zajęcia na AME mają charakter interaktywny – 
są połączeniem wykładu, dyskusji i prac warsztato-
wych. Wykłady prowadzone są przez wykładowców 
akademickich, a w realizacji warsztatów pomaga-
ją studenci kierunków ekonomicznych. Każdy stu-
dent Akademii otrzymuje indeks, do którego zbie-
ra pieczątki potwierdzające obecność na zajęciach. 
Obecność na 4 z 6 spotkań uprawniają uczestnika 
do otrzymania dyplomu ukończenia AME. Semestr 
zajęć kończy się testem wiedzy i wręczeniem warto-
ściowej nagrody dla najlepszego studenta w danym 
ośrodku.

W ramach Akademii organizowane są również 
edukacyjne zajęcia dla rodziców prowadzone przez 
specjalistów z obszaru pedagogiki, psychologii i so-
cjologii. „Z rodzicami rozmawiamy m.in. o roli i zna-
czeniu kieszonkowego, efektywnej edukacji czy kre-
atywnych metodach rozwiązywania konfliktów z dziec-
kiem” – dodaje Urszula Maciąg, koordynator AME 
w Katowicach.

Każdy z ośrodków może przyjąć na zajęcia 120 
uczniów. Szanse na indeks AME mają uczniowie, 
którzy w trakcie trwania zapisów, między 9 a 19 wrze-
śnia br., wypełnią formularz zgłoszeniowy dostępny 
na stronie www.gimversity.pl, tam znajdują się tak-
że szczegółowe informacje na temat programu zajęć, 
harmonogramu i miejsca spotkań.

Agnieszka Różańska
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ELiT dla przyszłych elit

Jedno z pokoleń jest z nami już nieomalże przez 
większość swojego życia. Najmłodsi słuchacze zajęć 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach – 
absolwenci Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięce-
go oraz Akademii Młodego Ekonomisty – zakwalifi-
kowali się do ELiT. „Ekonomia dla Liceum i Tech-
nikum”, bo o tym programie mowa, jest projektem 
autorskim naszej Uczelni. W semestrze zimowym 
2013/2014 odbędzie się jego pierwsza edycja. W ra-

mach programu realizowane będą zajęcia w dwóch 
grupach. Pierwsza dla grupy „ilościowców” z przewa-
gą zajęć z zakresu matematyki, ekonometrii i staty-
styki, druga z zajęciami ogólnoekonomicznymi. Dla 
każdej z grup zaplanowano 6 spotkań w semestrze. 
Program został przyjęty z dużym zainteresowaniem 
przez uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Losy naj-
młodszych żaków będzie można jak zawsze śledzić 
na stronach internetowych Uczelni.

Marek Kiczka

Premiera naszej nowej płyty
Przedstawiamy kolejną płytę z serii „Akademia Klasyczna”. Czwarte z ko-

lei wydawnictwo nosi tytuł „Salon kresowy”. Album zawiera utwory kompo-
zytorów polskich (M.K. Ogiński, S. Moniuszko, J. Zarębski, I.J. Paderewski), 
którzy urodzili się na Kresach Wschodnich I Rzeczpospolitej i na Kresach spę-
dzili część, często bardzo znaczną, swego życia. Muzyka na 4 ręce była bardzo 
popularna i grywana powszechnie w salonach ziemiańskich i mieszczańskich przełomu XIX i XX wieku, stąd 
tytuł płyty. To piękna muzyka, oparta w większości na motywach ludowych (Paderewski, Zarębski), jest mało 
znana ze względu na brak nagrań i nut. Cykl Zarębskiego, wydany w roku 1880 nie był wznawiany, co spra-
wia, że nuty są bardzo trudno dostępne. Panu Profesorowi Trzaskalikowi udało się nuty odnaleźć i  pozyskać 
dzięki pomocy pani prezes Irenie Baładyńskiej z Polskiego Towarzystwa Naukowego w Żytomierzu na Ukra-
inie. Składamy tą drogą podziękowanie dla Towarzystwa, szczególnie dla Pani Prezes. 

Na płycie zarejestrowano utwory na fortepian na cztery ręce w wykonaniu pana prof. Tadeusza Trzaska-
lika oraz pani Ayaki Meiwy – japońskiej pianistki. Oboje wykonawcy są absolwentami Akademii Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Nagrania dokonano w studiu Polskiego Radia Katowice. Więk-
szość materiału zarejestrowana została 21 marca 2013 roku podczas koncertu dla słuchaczy UETW, na któ-
rym obecny był rektor prof. Leszek Żabiński wraz z małżonką. Pierwsze egzemplarze płyty otrzymał Prezydent 
Miasta Katowice Piotr Uszok, ponieważ wydawnictwo ukazało się w dniu, kiedy świętowaliśmy urodziny na-
szego miasta.

Projekt zrealizowany został przez Biuro Promocji i No-
wych Mediów.
Wyrażamy podziękowania za wsparcie Partnerom tego 
przedsięwzięcia. Są to:

Miasto Katowice, –
Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum”  –
Sp. z o.o.,
Stowarzyszenie Pro Musica Organa, –
Centrum Zastosowania Matematyki Instytutu  –
Matematycznego Polskiej Akademii Nauk,
Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA. –

Urszula Klemczak-Maciąg
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W maju br. w ramach programu Erasmus pra-
cownicy Studium Wychowania Fizycznego i Spor-
tu uczestniczyli w III International Administrati-
ve and Teaching Staff Training Week zorganizowa-
nym przez hiszpański Uniwersytet w Vigo. Vigo, 
zwane Miastem Oliwnym, położone jest w Galicji, 
w północno-zachodniej Hiszpanii, nad zatoką Ría de 
Vigo (Atlantyk). Jest to jeden z największych ośrod-
ków rybołówstwa w Hiszpanii oraz na kontynencie 
europejskim. Ponadto, ważnymi gałęziami gospo-
darki jest okrętownictwo i przemysł samochodowy. 
W mieście tym skupiona jest produkcja samocho-
dów dla koncernów Citroen i Peugeot. W mieście 
działa również ligowy klub piłkarski Celta Vigo.

Miejscem konferencji były nowoczesne budynki 
uniwersytetu. Uniwersytet w Vigo jest młodą uczel-
nią, która została założona w 1990 roku. Składa się 
z trzech campusów położonych w miastach: Ourense, 
Pontevedra oraz Vigo. Uniwersytet kształci obecnie 
ponad 25 tysięcy studentów na kierunkach technicz-
nych, humanistycznych, społecznych, prawniczych, 
ścisłych oraz medycznych. W sumie jest to około 
50 różnych kierunków. Miasteczko uniwersytec-
kie położone jest poza miastem i przypomina stację 
kosmiczną na marsjańskim płaskowyżu. Kampus 
otacza morze zieleni i piękne widoki. W kampusie 
mieszczą się budynki z salami wykładowymi, labo-
ratoriami, pomieszczenia administracyjne, akade-
miki, centrum sportu i rekreacji, stołówki, kawiar-

nie, centra handlowe. Pomiędzy miastem a kampu-
sem kursują autobusy komunikacji miejskiej. Kam-
pus w Ourense jest kampusem miejskim, a kampus 
w Pontewedrze jest podzielony przez rzekę Lérez 
i mieści się na Wyspie Rzeźb (Illa das Esculturas). 
Wszystkie kampusy posiadają nowoczesne centra 
sportowe. Są to baseny, sale do gier zespołowych, 
sale do ćwiczeń, siłownie, boiska, bieżnie, skocznie 
oraz gabinety odnowy biologicznej.

Tematem wiodącym spotkań były strategie mo-
tywacyjne w sporcie akademickim. W spotkaniach 
uczestniczyli przedstawiciele 5 polskich uczelni oraz 
wielu uniwersytetów europejskich. Byli to goście 
z: Portugalii, Grecji, Turcji, Litwy, Łotwy, Włoch, 
Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Rumunii oraz 
Hiszpanii. Uczelnie reprezentowali zarówno wykła-
dowcy, jak i trenerzy oraz pracownicy administra-
cyjni. Tematyka poszczególnych paneli była nastę-
pująca:

Sport i jego wkład w sukces akademicki i zawo- –
dowy,
Dobre programy uniwersyteckie. Czego chcą in- –
teresariusze?
Doświadczenia w promocji aktywności fizycz- –
nej,
Dobre praktyki w pozyskiwaniu funduszy unij- –
nych dla sportu akademickiego.

Strategie motywacyjne  
w sporcie akademickim

Gabriela Karkoszka, Danuta Palica
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Panele prowadzili przedstawiciele różnych kra-
jów, specjaliści w zakresie badań nad sprawnością 
fizyczną młodzieży oraz aktywnością sportową stu-
dentów. Panel dotyczący przełożenia sukcesów 
sportowych na przyszły sukces, zawodowy i spo-
łeczny, poprowadził Fernando Parente z Universi-
ty of Minho w Portugalii. Zaprezentował on wyni-
ki badań nad związkami pomiędzy sukcesami spor-
towymi a sukcesami naukowymi studentów I roku 
Uniwersytetu w Minho. Wynikami podobnych ba-
dań podzielił się z uczestnikami Jork Foster z Uni-
wersytetu w Berlinie. Przedstawił wyniki swoich 
badań nad wpływem aktywności sportowej na wy-
niki w nauce, kontakty społeczne i umiejętność po-
szukiwania zatrudnienia. Duarte Lopes – presi-
dent of ENAS i przedstawiciel University of Lisbon 
oraz Cristina López i Marta Bobo z University of 
A Coruña w Hiszpanii prezentowali zasady budo-
wania dobrych programów prozdrowotnych oraz 
przedstawili propozycje nowatorskich rozwiązań 
promujących aktywność ruchową. Carmel Kissane 
z University College of Dublin mówiła o tym, jak 
zachęcić młodzież do aktywności ruchowej poprzez 
dobrze przygotowany program zajęć na przykładzie 
autorskiego programu „Get in Gear” funkcjonujące-
go w ich uczelni. Było to bardzo ciekawe rozwiąza-
nie wymagające zaangażowania nie tylko całej spo-
łeczności akademickiej, ale również władz miasta 
i współpracy różnych instytucji administracji lokal-
nej. Mercè Masnou z Universitat Autónoma de Bar-
celona przedstawiła zasady pozyskiwania klientów 
obiektów sportowych poprzez budowanie programu 
lojalnościowego. Program taki zakłada oferowanie 
różnego rodzaju „usług” sportowych, począwszy od 
najmłodszych lat, celem pozyskania klienta poprzez 
dalsze lata jego życia. Pedro Velázquez z Dyrekcji 
Generalnej ds. Edukacji i Kultury przedstawił dzia-
łania Unii Europejskiej w dziedzinie sportu oraz 
możliwości finansowania różnego rodzaju przedsię-
wzięć sportowych. Ponadto, na uwagę zasługiwały 
prezentacje pięknych obiektów sportowych, cieka-
wych rozwiązań i działań na rzecz sportu akade-
mickiego Constance University oraz Cumhuriyet 

University of Turkey. Działalność sportową Uni-
wersytetu Ekonomicznego oraz wyniki badań nad 
motywacją naszych studentów do uprawiania spor-
tu przedstawiła dr Gabriela Karkoszka – kierownik 
Studium WFiS.

Organizatorzy konferencji zadbali również 
o promocję swojego regionu i najciekawszych miejsc 
w Galicji. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić nie tyl-
ko Vigo, ale również Santiago de Compostela z jego 
słynną katedrą. Ponadto, odwiedzili urocze miasto 
Bayona, do którego 10 marca 1493 jako pierwsze-
go miasta w Hiszpanii dotarła wieść o dopłynięciu 
Krzysztofa Kolumba do Nowego Świata. Poza tym 
w czasie pobytu uczestnicy mieli okazję posłuchać 
regionalnej muzyki w wykonaniu zespołu ludowe-
go oraz skosztować lokalnych potraw. Pobyt w Uni-
versida de Vigo pozwolił na poznanie innych, cieka-
wych rozwiązań w zakresie organizacji sportu aka-
demickiego, wymianę poglądów, zdobycie nowych 
doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów, które być 
może zaowocują przyszłą współpracą.
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Nieustannie wzrastające tempo życia odbija się 
niekorzystnie na zdrowiu współczesnego człowieka. 
Postęp cywilizacji eliminuje ruch i pracę fizyczną, 
czego skutkiem są coraz częściej występujące wady 
postawy, choroby układu krążenia i oddychania. 
Zmiany te widoczne są szczególnie wśród młodzie-
ży zmagającej się z wieloma problemami współcze-
snego świata, i w związku z tym ważnym aspektem 
procesu kształcenia jest edukacja fizyczna. W śro-
dowisku akademickim sport stanowi źródło radości 
i integracji z rówieśnikami, działaczami sportowymi 
i trenerami. Wartości przekazywane poprzez sport 
są niepowtarzalne i bezsporne. Akademicki Zwią-
zek Sportowy jest obecnie największą i najliczniej-
szą organizacją studencką działającą w środowisku 
akademickim. Zrzesza blisko 50 tysięcy osób na po-
nad 200 uczelniach, pozwalając studentom na roz-
wój fizyczny i podnoszenie jakości zdrowia. Stwarza 
również możliwość samorealizacji.

Studenci naszego rodzimego uniwersytetu, dzię-
ki prężnej działalności pracowników Studium Wy-
chowania Fizycznego i Sportu we współpracy z Klu-
bem Uczelnianym AZS, mają możliwość doskonale-
nia swoich umiejętności, reprezentowania uczelni, 
zdobywania medali w Akademickich Mistrzostwach 
Śląska i Akademickich Mistrzostwach Polski. Nasz 
klub liczy obecnie około 400 członków, a studenci 
mogą uczestniczyć w zajęciach 11 sekcji stanowią-
cych formę przygotowania do współzawodnictwa 
sportowego. Zajęcia są prowadzone w sekcjach:

koszykówka kobiet i mężczyzn, –
siatkówka kobiet i mężczyzn, –
siatkówka plażowa, –
piłka ręczna mężczyzn, –
piłka nożna i piłka nożna halowa, –
pływanie kobiet i mężczyzn, –
badminton, –
tenis stołowy, –
lekkoatletyka, sporty górskie, trójbój i ergometr  –
wioślarski

Corocznie zawodnicy reprezentujący naszą 
Uczelnię mogą poszczycić się znaczącymi osią-
gnięciami. W klasyfikacji generalnej podsumowu-
jącej Akademickie Mistrzostwa Śląska w sezonie 
2011/2012 studenci Uniwersytetu Ekonomicznego 
zajęli wysokie IV miejsce, a w wyższej rangą impre-
zie, którą są Akademickie Mistrzostwa Polski, zajęli 
medalowe III miejsce na 27 uczelni społeczno-przy-
rodniczych. Uplasowali się zaraz za SGGW Warsza-
wa i UE Kraków.

Sukcesy sportowe  
naszych studentów

Joanna Dudek-Biskup, Eugeniusz Bronder
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W sezonie sportowym 2012/2013 nasi zawodnicy 
osiągnęli kolejne sukcesy w Akademickich Mistrzo-
stwach Polski oraz w Akademickich Mistrzostwach 
Śląska. Największe laury zdobyła Monika Hałasa, 
która w AMP w lekkoatletyce, w biegu na 1500 m 
wywalczyła złoty medal, zostając najlepszą biegacz-
ką – studentką w Polsce na tym dystansie. W bie-
gu na 800 m osiągnęła minimum wyznaczone przez 
Polski Związek Lekkoatletyki i zakwalifikowała się 
na Mistrzostwa Europy w Tampere. Ponadto, zaję-
ła III miejsce w AMP w biegach przełajowych. Aka-
demicką Mistrzynią Polski została również Marta 
Madej, która na koniu Hemingway 65 w ujeżdżaniu 
okazała się bezkonkurencyjna. W rywalizacji szta-
fet lekkoatletycznych na dystansie 4x100 m męż-
czyzn zostaliśmy trzecią drużyną w Polsce. Na Aka-
demickich Mistrzostwach Polski odnosiliśmy suk-
cesy zarówno w konkurencjach indywidualnych, jak 
i zespołowych. Zawodniczki naszego Uniwersytetu 
zdobyły tytuł wicemistrzyń Polski (w grupie uczel-
nie społeczno-przyrodnicze) w kolarstwie górskim 
i snowboardzie. Zawodnicy zajęli I miejsce w sza-
chach i piłce ręcznej oraz stanęli na drugim stop-
niu podium w siatkówce plażowej i zdobyli trzecie 
miejsce w snowboardzie. Osiągaliśmy również wie-
le IV miejsc, czyli tuż za podium, w takich dyscy-
plinach, jak ergometr wioślarski, narciarstwo, piłka 
siatkowa i plażówka kobiet,

Na arenach Śląska również w tym sezonie osią-
galiśmy wiele znaczących sukcesów. W konkuren-
cjach indywidualnych Alina Kieres (lekkoatlety-
ka) została podwójną Mistrzynią Śląska wygrywa-
jąc konkurs pchnięcia kulą i rzutu dyskiem. Tytuł 
podwójnego Mistrza Śląska w wyciskaniu i trójboju 
siłowym wywalczył Przemysław Moskała. Srebrne 
medale i tytuły wicemistrzowskie zdobyli: Wioletta 
Komisarczyk w ergometrze wioślarskim oraz Mate-
usz Kielan i Alfred Tomczyk w siatkówce plażowej 
mężczyzn, Brązowe medale Mistrzostw Śląska uzy-
skali: Marcin Czyż w narciarstwie, Monika Cieślik 
w skoku wzwyż, bracia Szymon i Marcin Święcic-
cy w tenisie stołowym (gra deblowa), Szymon Two-
rzydło i Tomasz Winiarski w siatkówce plażowej. 
W grach zespołowych tytuł Mistrza Śląska zdoby-
li zawodnicy drużyny streetbasketu mężczyzn. Na 
drugim stopniu podium uplasowały się drużyny pił-
ki ręcznej, koszykówki, siatkówki plażowej męż-
czyzn, pływania kobiet i debel męski (Kajetan Su-
checki i Jacek Wojnach) w badmintonie. Na trzecim 
miejscu podium AMŚl stanęły studentki w siatków-
ce, lekkoatletyce i ergometrze wioślarskim. Zdoby-
liśmy też wiele czwartych i piątych lokat. W klasy-
fikacji generalnej AMŚl. daje nam to IV miejsce, co 
jak na uczelnię średniej wielkości jest dużym osią-
gnięciem.

Do najprężniej działających sekcji zaliczyć na-
leży sekcję lekkoatletyczną, sportów górskich, trój-
boju, ergometru, sekcję pływania, koszykówki męż-
czyzn, siatkówki, piłki ręcznej i piłki nożnej. Wśród 
trenerów mających znaczący wpływ na osiągane wy-
niki sportowe studentek i studentów naszej Uczel-

ni wymienić należy przede wszystkim Eugeniusza 
Brondera, który zajmuje się stroną organizacyjną 
wszystkich wyjazdów na zawody. Pozostali trene-
rzy i instruktorzy to: Joanna Dudek-Biskup, Ja-
nusz Jarząbek, Teresa Bzikot, Roman Patalong, 
Małgorzata Markiel, Krzysztof Strzelczyk, Barbara 
Brachacka, Andrzej Franik i dr Danuta Palica.

Dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu działa-
czy naszego Klubu Uczelnianego, co roku na Śląsku 
organizowana jest duża liczba akademickich im-
prez sportowych, również o zasięgu ogólnopolskim. 
W styczniu 2012 r. w katowickim hoteli Qubus roze-
grano AMP w szachach. Impreza została uznana za 
najlepszą pod względem organizacyjnym imprezę 
AMP w sezonie 2011/2012, a drużyna Uniwersyte-
tu Ekonomicznego wywalczyła w niej tytuł Wicemi-
strzów Polski. Wyśmienita organizacja imprezy za-
owocowała przyznaniem organizacji innych rozgry-
wek. W roku akademickim 2012/2013 Klub Uczel-
niany AZS był organizatorem Akademickich Mi-

strzostw Polski w szachach, tenisie stołowym oraz 
koszykówce kobiet i mężczyzn. W uznaniu zasług 
Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w 2014 r. będzie współorganizatorem Akademic-
kich Mistrzostw Świata w Szachach. Działacze, któ-
rzy wnieśli największy wkład w ten sukces organi-
zacyjny to Artur Główka, prezes KU AZS UE Kato-
wice, Łukasz Turlej, Alina Kieres, Michał Grabow-
ski, Michał Witek, Roch Sobula i Łukasz Kamać, 
Piotr Michalczyk, Zuzanna Ogarek, Magdalena Kot, 
Piotr Piesik, Katarzyna Serafinowska i Sandra Ta-
tarczyk.

Sport stanowi wielką wartość w życiu młodych 
ludzi. Sukcesy osiągane na arenach sportowych czę-
sto przekładają się na sukcesy zawodowe i społecz-
ne. Mamy nadzieję, że władze Uczelni będą w dal-
szym ciągu sprzyjać tej formie aktywności młodzie-
ży, a studenci wartości zdobyte podczas rywalizacji 
poniosą w dorosłe życie.



44 Forum, nr 37, październik 2013

wyDarZenia

Sport dla osób niepełnosprawnych stanowi ważny 
element życia. Nie tylko jest odskocznią od zmagania 
się z codziennością, ale pozwala również na lepsze do-
stosowanie swojej niepełnosprawności do realiów życia. 
Wzmacnia siłę charakteru, wyzwala siłę woli, uspraw-
nia organizm. Pozwala zwyciężyć własną słabość, nie-
moc, poczuć się wartościowym. Sport integruje środowi-
sko ludzi chorych, a także niepełnosprawnych ze zdro-
wymi. Społeczeństwo powinno otwierać się na niepełno-
sprawność i tak kształtować otoczenie, aby osoba z defi-
cytami mogła funkcjonować we wszystkich sferach życia 
społecznego. Konieczna jest zatem likwidacja wszyst-
kich barier, zarówno architektonicznych, urbanistycz-
nych, komunikacyjnych, jak i interpersonalnych. Osoba 
z niepełnosprawnością ma prawo do niezależnego życia, 
ma prawo do edukacji, obcowania ze sztuką, podróżo-
wania i uprawiania sportu.

W myśl tej idei, na pływalni Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu zostały w maju br. rozegrane 
już po raz dziewiąty, uznawane za nieoficjalne Mistrzo-
stwa Polski, ogólnopolskie zawody pływackie studen-
tów niepełnosprawnych. Prawo startu w mistrzostwach 
mają wszyscy studenci i pracownicy uczelni wyższych 
posiadający ważne orzeczenie o stopniu niepełnospraw-
ności oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciw-
wskazań do udziału w zawodach. Startować mogą rów-
nież studenci, którzy korzystają z zajęć rehabilitacyj-
nych na uczelni i nie posiadają orzeczenia o stopniu nie-
pełnosprawności. W tym roku w mistrzostwach wzięło 
udział 155 zawodników z 15 uczelni wyższych z całej 
Polski.

Zawodnicy startowali w pięciu kategoriach: grupa 
rehabilitacyjna (GR), niepełnosprawność ruchowa (R1, 
R-2 i R-3), głusi i niedosłyszący (L), niewidomi i niedo-
widzący (O) oraz inne schorzenia (I). W wyżej wymie-
nionych kategoriach rozegrano następujące konkuren-
cje: 25 m stylem dowolnym (tylko dla kategorii R1 i R2), 
50 m stylem dowolnym, 50 m stylem klasycznym, 50 m 
stylem grzbietowym, 50 m stylem motylkowym open 

(bez podziału na kategorię niepełnosprawności), 100 m 
open oraz sztafetę 4 x 50 m stylem dowolnym. Pokreślić 
należy, że poziom sportowy imprezy jest z roku na rok 
wyższy, ekip przybywa, a zawodnicy prezentują coraz 
lepszy poziom wyszkolenia sportowego. Ogromny pro-
gres poziomu sportowego obrazują wyniki sztafet.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach po raz 
czwarty brał udział Mistrzostwach Polski Studentów 
Niepełnosprawnych w pływaniu. Reprezentację uczel-
ni stanowiło dziesięciu zawodników. Wydział Ekonomii 
reprezentowali: Patrycja Merczyk, Marta Dudkiewicz, 
Michał Trojnar oraz Bartosz Szczerbaniewicz. Wydział 
Finansów i Ubezpieczeń reprezentowali Wawrzyniec 
Bąk, Mateusz Jurowski oraz Izabela Jabłonka. Starto-
wał także Piotr Caputa z Wydziału Zarządzania, Alek-
sandra Łaskawiec z Wydziału Informatyki i Komuni-
kacji oraz Filip Ludyga student Politechniki Śląskiej, 
członek klubu uczelnianego AZS UE w Katowicach. Za-
wodnicy zdobyli w startach indywidualnych dziesięć 
medali, w tym trzy złote oraz srebrny medal w sztafecie, 
co dało im w łącznej klasyfikacji medalowej drużynowo 
trzecie miejsce, na piętnaście startujących ekip.

Ogromnym, zasługującym na podkreślenie sukce-
sem pływaków Uniwersytetu Ekonomicznego w Kato-
wicach jest srebrny medal w najbardziej prestiżowej 
konkurencji – w sztafecie 4x50 m stylem dowolnym. 
Drużyna w składzie: Bąk, Trojnar, Ludyga, Caputa 
z doskonałym czasem 2:06:57 uległa jedynie sztafecie 
gospodarzy. Podkreślić należy ogromną poprawę wyni-
ków drużyny naszej Uczelni, jak również innych ekip, co 
powoduje stały wzrost poziomu sportowego zawodów.

Jak co roku impreza została perfekcyjnie przygoto-
wana przez organizatorów pod względem sportowym 
i integracyjnym. Lucyna Szudzińska i dr Jakub Wieczo-
rek z ramienia organizatorów – Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Adama Mickiewi-
cza, dbali o komfort uczestników. Po zakończeniu czę-
ści oficjalnej, odbyło się podsumowanie zawodów i spo-
tkanie integracyjne dla zawodników i trenerów wszyst-
kich ekip.

Danuta Palica

IX Ogólnopolskie Zawody Pływackie   
studentów niepełnosprawnych
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którego złożył w maju 1916 roku przyrzeczenie har-
cerskie32. Od września 1916 Heidrich został uczniem 
szkoły średniej Centralnego Komitetu Opiekuńcze-
go. Jej założycielem i dyrektorem był znany przy-
rodnik i pionier krajoznawstwa Kazimierz Kulwieć 
(1871-1941). W szkole tej pobierało naukę wielu zna-
nych później Polaków i kwitło harcerstwo. Dla Hei-
dricha ważna była otwierająca się możliwość dalsze-
go angażowania się w skauting, który stał się jego 
sposobem na życie. Rewolucja lutowa w 1917 roku 
umożliwiła jawną działalność harcerską. Były pod-
niosłe uroczystości patriotyczne, poświęcenie sztan-
daru skautowego, szkolenia poprzez całodniowe wy-
cieczki w terenie, kształtowanie charakteru w trud-
nych warunkach uchodźczych. Największym wyda-
rzeniem był popis harcerski moskiewskiej chorągwi 
urządzony 1 listopada 1917 roku.

Warunki życia i funkcjonowania zmieniły się dla 
Polaków radykalnie wraz z wybuchem rewolucji paź-
dziernikowej. Wstrzymano dotacje, potem zabronio-
no działalności polskim organizacjom pomocowym. 
Harcerze pomagali w ukrywaniu żołnierzy II Korpu-
su, organizowano ich przerzut przez Murmańsk na 
Zachód. Heidrich brał czynny udział w konspiracyj-
nych działaniach. 6 maja 1918 roku otrzymał trze-
ci najwyższy stopień harcerskiego wtajemniczenia. 
5 września 1918 rozstrzelani zostali bracia ks. Fran-
ciszka Lutosławskiego – Marian i Józef za rzeko-
me ujawnienie treści Traktatu Brzeskiego. On sam 
musiał się ukrywać. Heidrich przejął wiele jego obo-
wiązków w chorągwi moskiewskiej. Wcześniej jeszcze 
mianowany został komendantem Domu Harcerskie-
go, tzw. Stanicy33. Przechowywano tam liczne doku-
menty. Nie trzeba dodawać, że w siedzibie dokony-
wano dotkliwych rewizji. Oprócz działalności harcer-
skiej brał udział w kursie wojskowym zorganizowa-
nym przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.

Życie w Moskwie stawało się coraz trudniejsze. 
Brakowało żywności i lekarstw, choroby dziesiątko-
wały ludność. Na początku 1918 roku zmarli dwaj 
bracia Heidricha – Brunon i Oskar34. W paździer-
niku 1918 rodzina Heidrichów podjęła decyzję o po-
wrocie do Polski. Adolf zdecydował się na to nieco 
wcześniej. Jego droga wiodła przez Kijów, gdzie spo-
tkał przebywających już tam licznych wybitnych in-
struktorów harcerskich, mających stanowić w nie-
dalekiej przyszłości kierownictwo zjednoczonego 
ZHP. Przeszedł tam przyśpieszony kurs instruktor-
ski, otrzymując bardzo wysokie notowania.

32 M. Miszczuk: Op. cit., s. 20 i nast. 
33 Ibid., s. 28. 
34 Ibid., s. 27. 

(dokończenie z nr 36, styczeń 2013)

 III. Adolf Zbigniew Heidrich (1899-1983)

Rodzina Heidrichów pochodziła z Moraw, w XIX 
wieku osiadła jednak w Królestwie Polskim. Adolf 
Heidrich urodził się 10 listopada 1899 roku w Ży-
rardowie w rodzinie od pokoleń związanej w prze-
mysłem włókienniczym30. Ojciec August, urodzony 
w 1845 roku w Łodzi, był tkaczem w Żyrardowskich 
Zakładach Lniarskich, gdzie pod koniec życia zaj-
mował stanowisko kierownika wzorcowni plastycz-
nej. Zmarł, gdy Adolf miał 7 lat. Na matkę Agniesz-
kę, z domu Tyzler, spadł ciężar utrzymywania licznego 
potomstwa. Adolf uczęszczał do szkoły elementarnej 
w Żyrardowie. Po ukończeniu 14 roku życia równolegle 
pracował zarobkowo, pomagając w utrzymaniu domu.

Przełomem o zasadniczym znaczeniu dla A. Hei-
dricha był wybuch wojny w lecie 1914 roku. Późną je-
sienią tego roku front rosyjsko-niemiecki ustabilizo-
wał się w pobliżu Żyrardowa. Oznaczało to katastro-
fę dla miasta i mieszkańców. Fabrykę zamknięto, 
urządzenia wywieziono, pracowników ewakuowana. 
Rodzina Heidrichów zmuszona była sprzedać dom, 
zbudowany jeszcze przez ojca Adolfa. Starszych bra-
ci wcielono do armii. Wraz z nimi cała rodzina opu-
ściła miejsce zamieszkania, stając się „bieżeńcami”. 
W styczniu 1915 roku znaleźli się w Moskwie, na 
garnuszku Komitetu Polskiego, utworzonego w celu 
niesienia pomocy uchodźcom z ziem Królestwa. Adolf 
Heidrich, podobnie jak inni młodzi Polacy, nie chciał 
uczęszczać do szkoły rosyjskiej. Podjął pracę w biu-
rze ewakuowanej z Warszawy znanej firmy „Elibor” 
– Spółki Akcyjnej Przemysłowo-Handlowej Ł.J. Bor-
kowski31. Przepracował w niej półtora roku.

Harcerz Rzeczpospolitej

Przede wszystkim jednakże młody A. Heidrich 
dołączył do nabierającego tempa ruchu patriotycz-
nego. Płaszczyzną aktywności stało się harcerstwo. 
Z początkiem 1916 roku wstąpił do drużyny skau-
towskiej działającej przy Szkole Realnej Polskiego Ko-
mitetu Pomocy Ofiarom Wojny. Pozostawał w kręgu 
oddziaływania jednego z twórców polskiego ruchu 
harcerskiego, wybitnego działacza patriotycznego 
ks. Franciszka Lutosławskiego (1880-1924), na ręce 

30 Heidrichowie mieli korzenie niemieckie, związani z przemy-
słem lniarskim, byli wyznania katolickiego. W rodzinie matki, po-
chodzącej z Nakła, wtedy w Prusach, będącej wyznania ewange-
lickiego, specjalizowano się w farbiarstwie tkanin. Posiadali mały 
zakład farbiarski w Błędowie koło Grójca (M. Miszczuk: Naczelnik 
Adolf Zbigniew Heidrich biografia harcerska. Wydawnictwo Tomi-
ko, Warszawa 2013, s. 12-13 i dalsze). 

31 O firmie tej więcej zob. A. Wierzbicki: Żywy Lewiatan. KAW, 
Warszawa 2001, s. 148-149.
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W Warszawie znalazł się już na początku paź-
dziernika 1918, z marszu wstępując do Szkoły Mę-
skiej Rady Głównej Opiekuńczej, będącej kontynu-
acją szkoły CKO z Moskwy. Heidrichowi pozostały do 
zaliczenia 2 klasy. Placówką kierował K. Kulawieć, 
a prefektem był ks. K. Lutosławski. Ulica warszaw-
ska szkołę nazywała „kulwieciową grandą”. Nie była 
wzorem wyszukanych obyczajów ani postępów w na-
uce. Jesień 1918 roku nie sprzyjała regularnemu na-
uczaniu. Trudności jakie napotykali uczniowie prze-
sądzały o tym, że była to raczej szkoła życia. „Dla tej 
młodzieży, tak bardzo dotkniętej wojną, szkoła była 
ośrodkiem wychowania patriotycznego, a dla nie-
których domem. Wychowankowie zdali później swój 
życiowy egzamin w czasie wojny polsko-bolszewic-
kiej”35. A. Heidrich był w szkole jednym z kierowni-
ków Pogotowia Młodzieży. Był drużynowym ok. 200 
harcerzy, skupionych w 11 zastępach. Zorganizował 
i wydawał pismo „Dwudziestka”. Odbywały się regu-
larne zbiórki, zdobywanie sprawności, sport, uczest-
nictwo w zlotach, organizacja wystaw. Przed maturą 
przekazał pracę harcerską następcom, nadrabiając 
zaległości i przygotowując się do egzaminów. Zdobył 
świadectwo dojrzałości w czerwcu 1920. Już 19 lip-
ca ochotniczo wstąpił w szeregi wojska36. Skierowa-
ny został do Centralnej Szkoły Podoficerów Piecho-
ty w Biedrusku. Przeszłość harcerska nie pozwalała 
jednak zapomnieć o sobie. Został mianowany zastęp-
cą wielkopolskiego komendanta kursu instruktor-
skiego dla 80 harcerzy szkolonych w podoficerskiej 
Szkole. Po jej ukończeniu służył w kompanii szta-
bowej 21. Pułku Piechoty w Cytadeli Warszawskiej. 
Zwolniony ze służby w stopniu sierżanta w grud-
niu 1920, jeszcze przed tą datą zapisał się na Wy-

dział Prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego – imma-
trykulowany 5 październi-
ka 1920. Studiował do 1922 
oraz równolegle na wydzia-
le ekonomicznym w Szkole 
Nauk Politycznych w roku 
akademickim 1921/1922. 
W grudniu 1920 roku Na-
czelnictwo mianowało pierw-
szą grupę podharcmistrzów 
i podharcmistrzyń, w której 
składzie nie mogło zabrak-
nąć Heidricha.

Edukacja w cieniu harcerskich awansów

Nie zalegał z żadnymi egzaminami, jednak 
w 1922 roku przeniósł się do Wyższej Szkoły Han-
dlowej, którą ukończył w 1925 roku, zaś egzamin dy-
plomowy zdał rok później. Jako student był czynny 
w Korporacji „Sparta”, założonej przez instruktorów 
harcerskich, której dewizą było: „nie sztuka umrzeć, 

35 Ibid., s. 35. 
36 Ze szkoły Kulwiecia na ochotnika zgłosiło się 552 uczniów, 

zginęło 22, w tym 3 harcerzy w bitwie pod Ossowem (ibid., s. 44). 

sztuka żyć”. Zrzeszenie przeniknięte było etosem 
harcerskim, doskonaliło i umacniało charaktery 
swych członków w duchu wychowawczych zasad tej-
że organizacji. W drugiej części semestru letniego 
roku akademickim 1923/1924 Heidrich pełnił funk-
cję prezesa Korporacji37. Nadto, udzielał się w Aka-
demickim Kole Żyrardowian, a w roku 1922/1923 był 
wiceprezesem Bratniej Pomocy Studentów WSH.

Proces porządkowania struktur harcerstwa roz-
począł się po zakończeniu wojny polsko-bolszewic-
kiej. Tworzono oddziały, które posiadały chorągwie 
męskie i żeńskie. W marcu 1921 powstał oddział 
warszawski, do którego przynależał Heidrich. Został 
przybocznym komendanta Chorągwi Męskiej Igna-
cego Wądołowskiego, ale już w maju tego roku prze-
niesiony został z Chorągwi Warszawskiej do Naczel-
nictwa ZHP, jako rzeczywisty członek Głównej Kwa-
tery Męskiej38. Zaczął zajmować nie tylko ideowe 
stanowiska w naczelnym kierownictwie harcerstwa. 
Został zastępcą kierownika Wydziału II GKM – or-
ganizacyjno-inspekcyjnego, którego zadaniem było 
porządkowanie struktur ruchu w myśl opracowy-
wanych regulaminów. Zasługą Heidricha pozostaje 
uporządkowanie podziału terytorialnego organiza-
cji męskiej adekwatnego do struktur powstającego 
państwa, tym samym było to „czyszczenie” rodzą-
cych animozje podziałów, będących spuścizną po za-
borcach. Od września 1922 kierował wydziałem or-
ganizacyjnym GKM, kluczowym dla tej części funk-
cjonowania ZHP. Pomocna wtedy okazała się wiedza 
wyniesiona ze studiów prawniczych. Wykazał się też 
wybitnymi zdolnościami organizacyjnymi, co zosta-
ło dostrzeżone w przyznawanych odznaczeniach, jak 
również miało zaprocentować w przyszłej pracy za-
wodowej.

Zaangażowanie w sprawy Związku przybierało 
na dynamice. W 1923 roku ukończył kurs zimowy, 
który upoważniał do udziału w kursie letnim. Ich za-
liczenie było wymogiem mianowania na stopień Har-
cerza Rzeczpospolitej, co nastąpiło jeszcze w czerw-
cu tego roku. Objął przewodnictwo Komisji Prób na 
Harcerza RP przy GKM. Uzyskał uprawnienia wi-
zytacyjne kursów chorągwianych. Badał możliwość 
zakładania drużyn harcerskich w Alzacji i Lotaryn-
gii w zasięgu oddziaływania Konsulatu RP w Stras-

37 Ibid., s. 45-46. 
38 Ibid., s. 48-49. 

A. Heidrich jako student UW (1921)
Źródło: „Skaut” 2012, nr 3.

Członkowie Korporacji „Spar-
ta” w WSH (1924). Od lewej: 
Henryk Lutosławski (1903-1940; 
żołnierz września’39, zmarły 
w łagrach Kołymy), Adolf He-
idrich, Adam Steinborn (1903-
1982; żołnierz września’39, 
Komenda Główna AK Od-
dział II referat kontrwywiadu)
Źródło: „Skaut” 2012, nr 3.
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burgu. Od 1 stycznia 1924 zastępował powołanego 
do służby wojskowej naczelnika ZHP, w kwietniu te-
goż roku został oficjalnie powołany na stanowisko 
pierwszego Harcerza Rzeczpospolitej. Za jego rocz-
nej kadencji zorganizowane zostały dwa wielkie wy-
darzenia: I Zlot Harcerski oraz udział delegacji pol-
skiej w II Jamboree w Danii. Obydwa przedsięwzię-
cia zakończyły się wielkim sukcesem organizacyj-
nym, propagandowym i prestiżowym39. Dziełem He-
idricha było przygotowanie wysoko ocenionego pre-
cyzyjnego planu działania GKM na 1925 rok, kła-
dącego nacisk na sprawy wychowawcze. W kwiet-
niu 1925 ustąpił z funkcji naczelnika, przejmując 
na krótko prowadzenie Wydziału Ogólnego ZHP. 
24 października 1925 jednym rozkazem został mia-
nowany harcmistrzem i urlopowany ze służby z po-
wodu konieczności odbycia szkolenia wojskowego. 
W drodze wyjątku przydzielono mu podczas służby 
wojskowej opracowanie rozwiązań pozwalających na 
prowadzenie przysposobienia wojskowego w harcer-
stwie, zgodnie z obowiązującą w Związku metodyką. 
Dotąd praktykowane przez oficerów szkolenie nie 
dawało oczekiwanych rezultatów. Jednocześnie har-
cerstwo chciało zachować pomoc, jaką otrzymywało 
ze strony wojska. Heidrich odbył szkolenie wojskowe 
w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Ostro-
wi Mazowieckiej w okresie od lipca 1925 do kwietnia 
1926. Po powrocie do harcerstwa został mianowany 
kierownikiem Wydziału Przysposobienia Wojskowe-
go. W lecie 1926 roku współkierował Centralnym 
Obozem Przysposobienia Wojskowego w Terle. Pod-
sumowaniem tej działalności była broszura instruk-
tażowa jego autorstwa „Przysposobienie wojskowe 
w harcerstwie” (nakładem „Harcmistrza”, Warsza-

wa 1926). Uczestniczył 
także w polemice z na-
pastliwymi publika-
cjami „Strzelca”, orga-
nu Związku Strzelec-
kiego, pomawiającymi 
harcerstwo, że jest or-
ganizacją bogatej mło-
dzieży, podczas gdy po-
winno być młodocia-
nym przedszkolem do 
drużyn strzeleckich.

Praca zawodowa w latach 1929-1939

Czas służby harcerskiej dobiegał jednakże końca. 
Paradoksalnie przyczynił się do tego przełom w ży-
ciu prywatnym, u którego początków leżała konek-
sja powstała w trakcie najwyższego zaangażowania 
w ruch skautowski. W 1926 roku Adolf Heidrich za-
warł związek małżeński z Zofią Osińską, córką gene-
rała Aleksandra Osińskiego, jednego z bohaterów bi-
twy pod Nasielskiem, w latach 1921-1924 wiceprze-
wodniczącego ZHP. Generał Osiński odpowiedzial-

39 Ibid., s. 56-62. 

ny był w strukturach wojska za kontakty z harcer-
stwem. Był patronem zarówno I Zlotu, jak i wyjaz-
du na II Jamboree do Kopenhagi, pilotując i aran-
żując pomoc zwłaszcza ze strony Marynarki Wojen-
nej. Jako że rodzina Osińskich była głęboko katolic-
ka, Heidrich przeszedł z wyznania ewangelickiego 
na katolicyzm oraz zmienił imię Adolf na Zbigniew. 
Pojawili się synowie (Andrzej – 1928, Jerzy – 1930), 
trzeba było zwiększyć środki na utrzymanie domu. 
Z. Heidrich postawił na drugą po harcerstwie pasję 
– nowoczesną organizację i kierownictwo, do którego 
nieocenioną wprawką były doświadczenia wyniesio-
ne z rozlicznych funkcji w harcerstwie.

Pracę zawodową rozpoczął w marcu 1927 od w zna-
nej już sobie Sp. Akc. Ł.J. Borkowscy „Elibor” w War-
szawie40, gdzie przepracował ponad rok w księgo-
wości. W latach 1928-1931 był kierownikiem sekcji 
analiz rynku, ostatnio starszym księgowym w Sp. z o.o. 
„General Motors Polska”. Podobne stanowisko zaj-
mował przez kilka miesięcy 1931 roku w Sp. Akc. 
„Goodyear” Warszawa. W latach 1932-1933 został 
doradcą organizacyjnym jeszcze w Instytucie Nauko-
wej Organizacji (od 1 czerwca 1933 – i Kierownictwa) 
w Warszawie, mając okazję do bezpośredniej, choć 
z pewnością już wtedy niezbyt częstej, współpracy 
z prof. Karolem Adamieckim. Był autorem trzech 
biuletynów dla korespondentów (nr 3: „Sprawozdaw-
czość sprzedawców-akwizytorów”, nr 10: „Organizacja 
wstępnych prac organów zakupu przed wydaniem 
zamówienia”, nr 14: „Kartoteka i karta inwentarzo-
wa ruchomości”) oraz kilku przyczynków instruk-
tażowych na łamach „Przeglądu Organizacji” z za-
kresu organizacji sprzedaży oraz sprawozdawczości 
w buchalterii, z których wyróżnia się krótki, ale no-
watorski tekst „Studium rynku” („Przegląd Organi-
zacji” 1933, nr 5). Niewykluczone, że Heidrich dzielił 
się doświadczeniami zdobytymi w GM. Na łamach 
czasopisma była to oryginalna publikacja.

Planowanie sprzedaży wymaga odpowiedzi na 
pytanie, czy rynek przyjmie towar?41 Zazwyczaj nie 
jest ona ani prosta, ani łatwa. Wymaga niezbęd-
nych ustaleń wyjściowych42. Po pierwsze, inaczej bę-
dzie funkcjonowała sprzedaż na rynku środków pro-
dukcji, gdzie klientem są przedsiębiorstwa, inaczej 
– dla środków konsumpcji, kierowanych głównie do 
osób fizycznych. Po drugie, należy odróżnić badanie 
ogólne zmierzające do poznania rynku, od szczegó-
łowego, które przeprowadza się dla branży lub to-
waru/grupy towarów. Po trzecie, rynek zmienia się 
w czasie i różni w przestrzeni. Rynek jest żywy, za-
chodzą w nim ciągłe zmiany. Występują towary se-
zonowe. Zależy od koniunktury. Są rynki w zaniku 
oraz rynki wschodzące. Także podział terytorium na 
rynki jest ważny, np. inaczej dany towar sprzeda-
je się na rynku zachodnim, inaczej na środkowym, 
a jeszcze inaczej na południowo-wschodnim danego 
terytorium. Dopiero teraz można stosować techniki 
badań43. Powszechnie stosowany jest wtedy wskaź-
nik sprzedaży, który określa możliwości w danych 
obszarach przestrzeni oraz w określonym czasie. Na 

40 Archiwum UE w Katowicach, sygn. 000504. 
41 Z. Heidrich: Studium rynku. „Przegląd Organizacji” 1933, 

nr 5, s. 177. 
42 Ibid., s. 178. 
43 Ibid., s. 179. 

Źródło: „Skaut” 2012, nr 4.
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jego kształtowanie się na danym terytorium wpływ 
mają przykładowo: liczba osób z określonym docho-
dem, struktura zawodowa, długość dróg, zużycie prą-
du, liczba samodzielnych gospodarstw. Na tej pod-
stawie zaleca się opracowanie linii sprzedaży, które 
są niezbędne. Pomaga również znajomość konkuren-
cji, gdzie kluczowe znaczenie ma stosunek sprzeda-
ży własnej do konkurencyjnej. Co prawda, są trud-
ności z dotarciem do źródeł, ale istnieją możliwości 
ich uzyskania. Analiza rynku była dla Heidricha 
ogniwem pośrednio wpływającym na ustalenie pla-
nu produkcyjnego dla przedsiębiorstw przemysło-
wych lub planu asortymentowego dla handlowych. 
W każdej bowiem organizacji występuje konieczność 
harmonizacji działań w cyklu: zakup – produkcja – 
sprzedaż.

W latach pracy w INOiK współpracował w za-
kresie kosztów własnych i gospodarki materiałowej 
z Państwowymi Wytwórniami Uzbrojenia oraz Pań-
stwowymi Zakładami Inżynierii. Niewykluczone, że 
kooperacja konsultacyjna miała wpływ na objęcie 
w latach 1934-1940 stanowiska dyrektora admini-
stracyjnego nowoczesnych zakładów Tow. Akc. Fa-
bryk Metalowych „Norblin, Bracia Buch i T. Wer-
ner” w Osinach k/Głowna, wytwarzających blachę 
i rury miedziane oraz mosiężne bez szwa, także łu-
ski do amunicji artyleryjskiej i karabinowej44. Pra-
ca zawodowa całkowicie pochłaniała czas Heidricha. 
Za swoje najważniejsze osiągnięcie w „Norblinie” 
uważał przeprowadzenie reorganizacji transpor-
tu wewnątrzzakłado-
wego oraz opracowa-
nie i wdrożenie me-
tod analizy i sprawoz-
dawczości ekonomicznej 
z działalności podstawo-
wej45. 1939 rok był dla 
rodziny Heidrichów tra-
giczny. W czerwcu te-
goż roku nieoczekiwa-
nie zmarła Zofia z Osiń-
skich, osierocając męża 
i synów46.

Wojna, okupacja, Polska Ludowa

Wybuch wojny spowodował ewakuację Heidricha 
na wschód, dotarł w okolice Lublina, w październi-
ku wrócił do zajętej już przez Niemców Warszawy. 
Uczestniczył w formalnym przekazaniu niezniszczo-
nej fabryki w Głownie okupantowi. Zrabowane i wy-
wiezione zostały niemal wszystkie maszyny i urzą-
dzenia, także produkty gotowe, których nie zdążono 
zatopić. W latach 1940-1942 był dyrektorem admi-

44 Fabryka powstała w 1921 roku, ciągle modernizowana. Za-
trudniała blisko 1050 osób (Głowno dzieje miasta. Red. M. Nar-
tonowicz-Kot. Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi 
i Urząd Miejski w Głownie, Łódź 2010, s. 234-235). 

45 Archiwum UE w Katowicach, sygn. 000504. 
46 M. Miszczuk: Op. cit., s. 75. 

nistracyjnym centrali fabryk „Norblina” w Warsza-
wie, w następnych dwóch latach – doradcą organiza-
cyjnym w Sp. Akc. „Szumilin”, handlującej herbatą, 
kawą i kakao, która zamieniona została w Rejono-
wą Hurtownię Aprowizacyjną nr XXIII dla Starego 
Miasta. Firma prowadzona była przez Adama Ste-
inborna, przyjaciela Heidricha ze studiów, Niemca 
z pochodzenia, od 1939 roku działającego w Związku 
Walki Zbrojnej. Pod jej przykrywką istniała skład-
nica broni AK i sprzętu radiowego. Firma wspoma-
gała też będących w trudnej sytuacji aktorów, dzien-
nikarzy i osoby wysiedlone. Zatrudnienie Heidri-
cha było fikcyjne. Głównym bowiem jego wyzwa-
niem była praca w Sekcji Kontroli Delegatury lon-
dyńskiego Rządu na Kraj, którą podjął w grudniu 
1941 pod pseudonimem „Osiński”. W maju 1942 zo-
stał pierwszym zastępcą dyrektora Sekcji, której za-
daniem była kontrola działania poszczególnych de-
partamentów Delegatury, ale także wykorzystania 
środków finansowych. W namiastce państwa, jakim 
były struktury podziemne, stanowiła odpowiednik 
NIK-u. Heidrich pełnił tę służbę jeszcze kilka mie-
sięcy po wyzwoleniu, początkowo w Częstochowie, 
potem w okolicach warszawskich kolei dojazdowych. 
W styczniu 1945 otrzymał zadanie ukrycia i rozdy-
sponowania 200 tys. $ pochodzących ze zrzutów lot-
niczych. Działalność zakończył w sierpniu 194547.

Od września 1945 do września 1946 był dyrek-
torem administracyjnym Zakładów Metalowych 
„H. Cegielski” w Poznaniu. Zaprojektował adekwatną 
do nowych realiów strukturę organizacyjną. W następ-
nym roku 1946-1947 przeniesiony został do Central-
nego Zarządu Przemysłu Metalowego na stanowisko 
naczelnika wydziału organizacji, gdzie pracował nad 
problemem przygotowania produkcji, tzw. biur fabry-
kacji dla podległych przedsiębiorstw48. 1 październi-
ka 1947 przyjął ofertę Instytutu Naukowego Organi-
zacji i Kierownictwa objęcia stanowiska dyrekto-
ra Biura. Był wśród członków-założycieli Towarzy-
stwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, w jakie 
INOiK zmuszony był się przekształcić49. Już wcze-
śniej wykładał na reaktywowanym Studium Nauko-
wej Organizacji50. W maju 1948 był organizatorem 
tygodnia obchodów 15. rocznicy śmierci Karola Ada-
mieckiego. Publikował w „Przeglądzie Organizacji” 
materiały na temat zadań i organizacji centralnych 
zarządów w gospodarce (1947, nr 3), roli i zadań do-
radcy organizacyjnego (1948, nr 3), znaczenia Karola 
Adamieckiego w międzynarodowym ruchu naukowej 
organizacji (1948, nr 5), schemacie ustrojowym jako 
narzędziu zarządzania przedsiębiorstwem (1948,  
nr 12). Ten ostatni artykuł był fragmentem pracy ma-
gisterskiej „Ustrój przedsiębiorstwa przemysłowego” 
obronionej w Szkole Głównej Handlowej w 1949 roku 
pod kierunkiem prof. Leona Koźmińskiego. W SGH 
od 1947 roku prowadził zajęcia z przedmiotu „orga-
nizacja przedsiębiorstw przemysłowych”. Praca dy-
plomowa rekomendowana była do druku, jednak nie 

47 Ibid., s. 77-83. 
48 Archiwum UE w Katowicach. Op. cit. 
49 INO-INOiK-TNOiK Materiały i dokumenty 1925-1985. Opr. 

M. Egeman. TNOiK, Warszawa 1985, s. 115. 
50 INO-INOiK-TNOiK Rozwój i osiągnięcia nauki i praktyki or-

ganizacji i kierownictwa w Polsce 1925-1985. TNOiK, Warszawa 
1985, s. 30.

Z. Heidrich (ok. 1939)
Źródło: „Skaut” 2012, nr 4.
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było szans na realizację. Także wykład zlecony z „or-
ganizacji zaopatrzenia i gospodarki materiałowej” 
w Akademii Nauk Politycznych został niedokoń-
czony. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
TNOiK 4 grudnia 1949, zwołanym w celu samoli-
kwidacji Towarzystwa, dyr. Oddziału Śląskiego inż. 
Michał Berger z upoważnienia wszystkich dyrekto-
rów biur Oddziałów złożył podziękowanie Z. Heidri-
chowi „za wysoce ofiarną i oddaną pracę na niwie 
naukowej organizacji”51.

3 marca 1950 Z. Heidrich został zatrzymany, 
poddany ciężkiemu śledztwu i oskarżony o wrogą 
działalność z powodu nieujawnienia swojej aktyw-
ności w Delegaturze w okresie do sierpnia 1945. 
Mimo iż stawił się w listopadzie 1948 przed Komi-
sją Rejestracyjno-Weryfikacyjną nr 2 w Warszawie, 
nie ukrywając swojego zaangażowania, otrzymał 
wyrok 7 lat pozbawienia wolności. Żona Irena (od 
1947), gdy to usłyszała zaniosła się płaczem. Bro-
niąca Heidricha mec. H. Więckowska na to: „Proszę 
Pani, przecież to jest bardzo dobry wyrok, prokura-
tor chciał kary śmierci”52. Zwolniony przedtermino-
wo w 1954, w 1957 został zrehabilitowany. Mógł po-
wrócić do pracy.

Czas późnej stabilizacji

O powrót do normalności nie było jednak łatwo. 
Po uwolnieniu początkowo pracował na stanowisku 
kierownika działu pracy i płacy w Warszawskiej Fa-
bryce Tworzyw Sztucznych. Musiał jednak odejść 
z pracy w przedsiębiorstwie państwowym. Od maja 
1955 do października 1956 przygarnięty został przez 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechani-
ków Polskich SIMP z funkcją kierowania sekcją or-
ganizacyjną. Dawały o sobie znać pasja poznawcza 
i chęć badania rzeczywistości organizacyjnej. Sta-
ło się to możliwe po przełomie październikowym. 
W okresie od listopada 1956 do kwietnia 1957 kiero-
wał pracownią organizacji, zarządzania i planowa-
nia Instytutu Organizacji Przemysłu Maszynowego 
w Warszawie. Gdy w lutym 1957 roku TNOiK mógł 
się reaktywować, Z. Heidrich był ponownie w gronie 
założycieli. Został członkiem zarządu na kadencję 
1957-195853, sekretarzem naukowym i objął po raz 
wtóry funkcję dyrektora Biura. Wprawdzie odszedł 
do Zjednoczenia Przemysłu Budowy Maszyn Cięż-
kich „Zemak” na stanowisko naczelnika Wydziału 
Organizacji, ale twórcze związki z Towarzystwem 
na długo zachował poprzez członkostwo w struk-
turach władz, autorstwo artykułów w „Biuletynie 
TNOiK”, przywróconym jako „Przegląd Organizacji” 
w 1962 roku. Opublikował wtedy m.in. „Podstawy 
teoretyczne nauki organizacji i kierownictwa w uję-

51 INO-INOiK-TNOiK Materiały i dokumenty 1925-1985. 
Op. cit., s. 125. 

52 M. Miszczuk: Op. cit., s. 90. Warto nadmienić – jako trud-
ną do wyobrażenia – ilustrację tamtejszych okoliczności, iż składo-
wi sędziowskiemu przewodniczył mjr Mieczysław Widaj, absolwent 
Wydziału Prawa UJK, uczestnik kampanii wrześniowej, oficer AK 
okręgu lwowskiego, sędzia sądów wojskowych, który w latach 1945-
1953 skazał na karę śmierci 106 żołnierzy i działaczy polskiego pod-
ziemia. Prokuratorem oskarżającym był ppłk Henryk Ligięza. 

53 INO-INOiK-TNOiK Materiały i dokumenty 1925-1985. 
Op. cit., s. 141 i 145.

ciu jej twórców” (1958, nr 9), „Koordynacja – funk-
cja niedoceniona” (1961, nr 9), „Zadania i kwalifika-
cje kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie przemy-
słowym” (1961, nr 10-11), „Służba organizatorska 
w przemyśle” (1962, nr 5). Był autorem hasła „Karol 
Adamiecki” w „Encyklopedii Współczesnej” (PWN, 
Warszawa 1958), licznych haseł w „Małej encyklo-
pedii powszechnej” (PWN, Warszawa 1959) oraz 
w „Małej encyklopedii ekonomicznej” (PWE, War-
szawa 1961). Prowadził specjalistyczne szkolenia 
w ramach TNOiK-u oraz z zakresu organizacji i kie-
rowania w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym. 
Jako pomoc szkoleniowa opublikował: „Technika kie-
rownictwa. Porady i instrukcje” (TNOiK, Warszawa 
1959), „Istota i organizacja przedsiębiorstw przemy-
słowych” (skrypt PTE, Warszawa 1958/1959), tak-
że „Elementy naukowej organizacji pracy” (skrypt 
PTE, Warszawa 1961). Podczas pracy w Instytucie 
Organizacji Przemysłu Maszynowego uczestniczył 
w eksperymentalnych pracach związanych z funk-
cjonowaniem przedsiębiorstw i zjednoczeń. Dla Zjed-
noczenia „Zemak” opracował strukturę organizacyj-
ną oraz kierował pracami nad wprowadzeniem tech-
nicznie uzasadnionych norm pracy54. W latach 1962 
do 1970 był przewodniczącym zespołu redakcyjne-
go kwartalnika „Problemy Organizacji”, pozostając 
później w jego składzie.

Po kilkumiesięcznym epizodzie w Instytucie 
Ekonomiki i Organizacji Przemysłu w lutym 1962 
roku trafił do właśnie powstałego Instytutu Pracy, 
obejmując funkcję kierownika Zakładu Wydajności 
Pracy oraz otrzymując od 1963 roku status samo-
dzielnego pracownika naukowo-badawczego. Był to 
ostatni etap w burzliwym życiu zawodowym Heidri-
cha. Trwał do przejścia w stan spoczynku w 1969 
roku55. Nawet jeśli uznać ten okres za schyłkowy, 
naznaczony był on znaczącymi osiągnięciami na-
ukowymi. Zjawisko wydajności pracy, jej uwarun-
kowania, pomiar zależności, efekty stały się przed-
miotem kompleksowych dociekań i opracowań He-
idricha, zamieszczonych w wyróżniających się rze-
czowością publikacjach. Zagadnienie sygnalizował 
już w artykule „Wpływ organizacji i kierownictwa 
na wydajność” („Przegląd Techniczny” 1959, nr spe-
cjalny). Jako efekt pracy w Instytucie ukazywało się: 
„Techniczne uzbrojenie pracy a wydajność i jej rezer-
wy” (Instytut Pracy, Warszawa 1964, II wyd. 1965). 
Podjęty temat był dogłębnie zbadany i poprawnie 
opracowany. Profesor M. Frank w przedmowie m.in. 
pisał: „[…] problematyka lepszego wykorzystania 
przez zakłady przemysłowe środków trwałych na-
biera specjalnej ważności. […] Ich pełne wykorzy-
stanie oznacza możliwość lepszego ukierunkowania 
inwestycji względnie zmian w proporcji podziału do-
chodu narodowego na część konsumowaną i akumu-
lowaną. Są to zagadnienia bardzo istotne dla całej 
gospodarki narodowej, ale w literaturze ekonomicz-
nej rozpatrywane przede wszystkim w skali makro-
ekonomicznej, teoretycznej i ogólnej. […] Opraco-
wanie mgr Heidricha stanowi, w odniesieniu do ist-
niejącego dorobku piśmienniczego w tym zakresie, 

54 Archiwum UE w Katowicach. Op. cit.
55 Z. Jacukowicz: Rys historyczny działalności Instytutu oraz 

jego organizacja. W: Księga Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych 
1962-1987. IPiSS, Warszawa 1987, s. 8-9. 
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nowy i oryginalny wkład do nauki. Autor, obezna-
ny doskonale z zagadnieniem środków trwałych i ich 
wykorzystaniem, najpierw ustalił metodę badania, 
potem według niej przebadał szereg zagadnień i na 
nich oparł wnioski uogólniające. […] przyjęty spo-
sób badania trzeba ocenić bardzo pozytywnie”56. Nic 
dziwnego, że został uznany za odpowiadający dy-
sertacji doktorskiej. Praca pt. „Techniczne wyposa-
żenie zakładu przemysłowego a mobilizacja rezerw 
wydajności pracy”, której promotorem był prof. dr 
Marian Frank, obroniona została na Wydziale Prze-
mysłu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach 
15 grudnia 1966 roku. Profesor Jerzy Rokita, ówcze-
sny adiunkt, który – jak cała Katedra – był świad-
kiem tego wydarzenia, wspomina po latach, iż był 
to spektakl jednego aktora. Erudycja, kompetencje, 
styl, kultura osobista wywarły niezatarte wrażenie 
na Komisji, licznych uczestnikach i obserwatorach 
tej niepowtarzalnej obrony. 67-letni doktor Heidrich 
nie zwalniał tempa. Wkrótce ukazały się dalsze pu-
blikacje: „Wydajność robotników w krótkich prze-
działach czasu pracy” (Instytut Pracy, Warszawa 
1966; współautorzy: W. Paszkowski i H. Witkow-
ska), „Technika a rezerwy wydajności pracy” (PWE, 
Warszawa 1967), „Materiały produkcyjne a rezerwy 
wydajności pracy” (Instytut Pracy, Warszawa 1968), 
„Rezerwy produkcyjne i ich wykorzystanie” (PWE, 
Warszawa 1973).

W hołdzie Karolowi Adamieckiemu

O jednej jednakże publikacji Heidricha trzeba 
powiedzieć nieco więcej. Omawiane dotąd opraco-
wania cechował rys analitycznego podejścia. Doty-
czyły wybranych zagadnień, o wysokim stopniu de-
taliczności, za to kompletnie zbadanych bądź precy-
zyjnie instruktażowo zaprezentowanych. „Zasady 
organizacji i kierownictwa” (Wydawnictwo Nauko-
wo-Techniczne, Warszawa 1965, II wyd. poszerzone 
1971), o których teraz mowa, mają charakter pod-
ręcznikowej syntezy dorobku nauk o zarządzaniu, 
jaki powstał w obrębie kierunku klasycznego. Stano-
wią swoisty przewodnik po całokształcie wykreowa-
nego z innych dziedzin/na styku z nimi przedmiotu. 
W pewnym stopniu przygotowaniem były publikacje 
wydawane przez PTE na użytek szkoleniowy.

Już we wstępie autor ogłasza, iż podstawa wszel-
kiej działalności, zasada gospodarności57. bez wiedzy 
i umiejętności z zakresu organizacji i kierownictwa 
będzie niewykonalna. Punktem odniesienia i zara-
zem adresatem dzieła jest organizacja produkcji i jej 
menedżer. Tak więc wywód rozpoczyna się od poda-
nia istoty i charakterystyki przedsiębiorstwa prze-
mysłowego – kolebki zasad organizacji i kierownic-
twa. Na tym tle dopiero Heidrich prezentował poję-
cie, przedmiot i zasady organizacji oraz – obszerniej 
– techniki organizowania, by w dalszej części zdać 
sprawę z zasad i technik kierowania niezbędnych 
w tymże przedsiębiorstwie. W omawianym tu dru-

56 M. Frank: Przedmowa. W: Z. Heidrich: Techniczne uzbrojenie 
pracy a wydajność i jej rezerwy. Instytut Pracy, Warszawa 1965. 

57 Z. Heidrich: Zasady organizacji i kierownictwa. Biblioteka 
Organizatora Produkcji, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, War-
szawa 1971, s. 5. 

gim wydaniu dodał także kolejne fragmenty związa-
ne z metodami usprawniania organizacji i pracy kie-
rowniczej, jak również sposobów oceny osiąganych 
wyników. Nie czas tu na dalsze ustosunkowanie 
się do tego wartościowego podręcznika. Dość powie-
dzieć, że osadzony został na dobrej znajomości sta-
nu wiedzy pochodzącej od twórców klasyki organi-
zatorskiej, a w drugim wydaniu – z dorobku prakse-
ologicznego oraz kumulacji doświadczeń własnych. 
Lektura „Zasad…” dowodzi, jak cenne dla Heidricha 
były ustalenia Adamieckiego. Wiele z nich przyjął 
jako elementy składowe własnej koncepcji58.

Zbigniew Heidrich był zaledwie kilka miesięcy 
podwładnym i współpracownikiem „późnego” Ada-
mieckiego. Ale to właśnie on najbardziej przyczy-
nił się do ocalenia pamięci o życiu i dziele polskie-
go współtwórcy nauk o zarządzaniu. Wspomniano 
już o artykułach i hasłach encyklopedycznych z lat 
wcześniejszych. Przypomnienie zasadnicze dopie-
ro powstawało. Poprzez opracowanie kompletnego 
wprowadzenia do życia i dzieła oraz posłowia bę-
dącego zwięzłym katalogiem osiągnięć Adamieckie-
go przy wydaniu jego rozproszonych prac „O nauce 
organizacji” (PWE, Warszawa 1970, II wyd. TNOiK 
i PWE, Warszawa 1985), właśnie Heidrich uchro-
nił od zapomnienia dzieło twórcy teorii harmoniza-
cji. Jak perfekcyjne to było opracowanie, mogłem się 
przekonać osobiście, gdy z wielkim trudem o nie-
wielki tylko margines udało mi się poszerzać wiedzę 
na temat dokonań Karola Adamieckiego w stosunku 
do Heidrichowego ujęcia.

W latach 1968-1977 roku był członkiem Głównej 
Rady Naukowej TNOiK. W 1971 roku otrzymał god-
ność członka honorowego Towarzystwa. Zbigniew 
A. Heidrich zmarł w Warszawie 20 kwietnia59 1983 
roku i pochowany został na Cmentarzu Wawrzy-
szewskim.

58 Ibid., s. 10-11 i 57-58 (jako współtwórca dzięki teorii harmo-
nizacji), s. 18 (znaczenie czasu), s. 53 (definicja organizacji), s. 59 
(wersja cyklu organizacyjnego). 

59 „Problemy Organizacji” 1983, nr 2, s. 3 (nekrolog). M. Misz-
czuk jako dzień śmierci podaje 30 kwietnia tegoż roku (M. Miszczuk: 
Op. cit., s. 90).
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Od 20 do 22 marca 2013 r. w Centrum Kon-
gresowym Politechniki Wrocławskiej odbyły się 
XIX Wrocławskie Targi Książki Naukowej pod 
patronatem minister nauki i szkolnictwa wyż-
szego oraz Polskiej Akademii Nauk, a także prof. 
Tadeusza Więckowskiego, rektora Politechniki 
Wrocławskiej. Tradycją naszej oficyny uniwersy-
teckiej stał się udział w tym święcie książki na-
ukowej. Trzydniowe targi to możliwość prezen-

tacji dorobku naukowego pracowników naszej 
Uczelni wśród wielu innych wydawnictw uczel-
nianych z kraju, a także wspaniała okazja do 
wzięcia udziału w interesujących spotkaniach. W 
tym roku niezwykle ciekawy okazał się wykład 
prof. Leszka Balcerowicza zatytułowany „Odkry-
wając wolność” oraz prof. Jana Miodka, który 

przedstawił temat nam niezwykle bliski, bo „Ślą-
ski pejzaż nazewniczy” .

WROCŁAWSKIE  
TARGI KSIĄŻKI  
NAUKOWEJ

Anna Lebda-Wyborna

XIX
Książka pozostanie niezastąpiona, nie tylko na polu 
literatury pięknej, ale wszędzie tam, gdzie trzeba 
czytać uważnie – gdzie nie chodzi wyłącznie o do-
stęp do prostej informacji, ale o bogactwo przemy-
śleń i refleksji.

Umberto Eco
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XIX Wrocławskie Targi przyniosły także Wy-
dawnictwu Uniwersytetu Ekonomicznego w Ka-
towicach kolejną bardzo prestiżową nagrodę Pol-
skiego Radia Wrocław. Wręczenie nagrody, tj. 
Pucharu Polskiego Radia dla Wydawcy, który 
zaprezentował najlepiej zorganizowane stoisko, 
odbyło się w czasie uroczystej gali w Muzeum Et-
nograficznym we Wrocławiu.

Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem 
środowiska naukowego i studentów, między in-
nymi również publikacjami naszego Wydawnic-
twa. Były to targi pod każdym względem bardzo 
pomyślne dla naszej oficyny wydawniczej.
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