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Studia niestacjonarne w nowej odsłonie
New  of part-time studies

� Atrakcyjne zniżki. Aplikuj już dziś!
Attractive discounts. Apply today!
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Check details
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Admissions
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tel. +48 32 257 71 52 | +48 32 257 71 58 
rekrutacja@ue.katowice.pl

study, work, earn

→ www.ue.katowice.pl

Duży wybór studiów podyplomowych
A wide selection of postgraduate study programs

� Aplikuj już dziś! 
 Apply today!
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Rekrutacja na studia
Admissions
Budynek A, pokój 119b (parter)
Building A, room 119b (ground floor)
ul. Bogucicka 3, 40-226 Katowice
tel. +48 32 257 73 97 
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Jubileusz 
80-lecia uczelni – 
retrospekcja
  University’s 80th 

Anniversary – 
retrospection

Nieofi cjalnie obchody jubile-
uszu 80-lecia rozpoczęto już 
17 marca 2016 roku uroczy-
stą sesją naukową. Uczczo-
no wtedy 150. rocznicę uro-
dzin Karola Adamieckiego 
– patrona uczelni w latach 

1972-2009 i współtwórcy nauk 
o zarządzaniu. 

Ofi cjalnie rok jubileuszo-
wy otwarła jednak inaugu-
racja roku akademickiego 
2016/2017. Dzień inauguracji 

 Marek Kiczka

The unoffi  cial celebrations of 
the 80th anniversary were ini-
tiated with a special academ-
ic session on 17 March 2016. 
The session commemorated 
the 150th anniversary of the 
birth of Karol Adamiecki, the 

university’s patron in the years 
1972-2009 and a co-founder 
of management sciences. 

Offi  cially, the anniversary year 
started with the inauguration 
of the 2016/2017 academic 
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 Inauguracja roku akademickiego 2016/2017, fot. N. Jonszta / The 

inauguration of the 2016/2017 academic year, photo N. Jonszta

 Uroczysta sesja naukowa z okazji jubileuszu 150-lecia urodzin 

prof. Adamieckiego, fot. M. Jeziorko / The formal academic session 

commemorating Professor Adamiecki’s 150th birth, photo M. Jeziorko

 Moment uroczystej immatrykulacji, fot. N. Jonszta / The formal 

matriculation, photo N. Jonszta

 Wręczenie listu gratulacyjnego olimpijce Marcie Pudzie, 

fot. N. Jonszta / The presentation of the congratulatory letter to the 

Olympian Marta Puda, photo N. Jonszta

nieprzypadkowo wyznaczo-
no na 29 września 2016 roku. 
W tym dniu, 70 lat wcześniej, 
uczelnia otrzymała dwa wła-
sne obiekty: obecny rektorat, 
który wcześniej był ratuszem 
gminy Bogucice-Zawodzie, 
oraz obecny budynek „A” – 
dawniej mieszczący szkołę 
powszechną. 

Święto Uczelni
Punktem kulminacyjnym jubi-
leuszu 80-lecia było Święto 
Uczelni obchodzone 11 stycz-
nia 2017 roku. Tradycyjnie 
uroczyste posiedzenie Senatu 
i Rad Wydziałów otwarł rek-
tor dr hab. Robert Tomanek, 
prof. UE. W wystąpieniu mówił 
m.in., że „naszą największą 
chlubą są absolwenci”. Pod-
kreślił przy tym, jak ważną 
rolę na uczelni pełnią studenci 
i pracownicy, którzy ją tworzą, 
a zwróciwszy się do całej spo-
łeczności akademickiej powie-
dział: „Pamiętajmy, otrzyma-
liśmy depozyt – naszą Almae 
Matris. Naszym obowiązkiem 
i wielkim wyzwaniem jest, 
żeby tę wartość pomnażać tak, 
abyśmy zasłużyli na szacunek 
tych, którzy przyjdą po nas”.

Tuż po przemówieniu odby-
ło się wręczenie odznaczeń 
państwowych przez wojewodę 
śląskiego Jarosława Wieczor-
ka, który życzył odznaczonym 
przede wszystkim konsekwen-
cji i ogromnego zaangażowa-
nia w trosce o jakość polskiej 
nauki. Następnie uroczyście 
nadano tytuły honorowych 
profesorów Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach, 
a także wręczono Złote Odzna-
ki Uniwersytetu oraz promo-
cje doktorskie i habilitacyjne. 
W czasie uroczystości listy gra-
tulacyjne z rąk rektora odebra-
li także studenci i absolwenci, 
którzy reprezentowali uczelnię 
na zawodach sportowych mię-
dzynarodowej rangi.

year. It was no coincidence 
that the inauguration date 
was 29 September 2016. On 
that very day, 70 years earli-
er, the university was grant-
ed two buildings: the rector-
ate building, the former town 
hall of the district of Bogu-
cice-Zawodzie, and building A, 
a former primary school. 

The University Day
The 80th anniversary celebra-
tions culminated in the Univer-
sity Day on 11 January 2017. 
The traditionally formal ses-
sion of the Senate and Faculty 
Councils was opened by the 
rector Prof. Robert Tomanek. 
In his speech, he said that 
“our graduates are our great-
est pride”. He also pointed to 
the important role that stu-
dents and staff  play as the 
building blocks of the univer-
sity when he addressed the 
whole academic community: 
“Let’s remember that we have 
received a deposit – our Alma 
Mater. It is both our duty and 
a great challenge to increase 
the value we were entrusted 
with, so that we can earn the 
respect of the ones who will 
come after us”.

After the rector’s speech the 
Silesian voivod Jarosław Wiec-
zorek awarded state decora-
tions, wishing the awardees 
persistence and commitment 
to the quality of Polish sci-
ence. Finally, the honorary pro-
fessorships of the University 
of Economics, the University 
Gold Awards, and doctoral and 
habilitation promotions were 
conferred. At the gala, the rec-
tor also presented congratu-
latory letters to the students 
and graduates who had repre-
sented the university at inter-
national sports events.

©
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Koncert w wykonaniu 
200 artystów
W ramach obchodów Święta Uczel-
ni odbył się również uroczysty koncert, 
kantata sceniczna „Carmina Burana” 
Carla Orff a w wykonaniu 200 arty-
stów. Pomysłodawcą przedsięwzięcia 
był Chór Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach, który do wspólnego 
wykonania koncertu zaprosił: Akade-
micki Chór Politechniki Śląskiej, Aka-
demicką Orkiestrę Symfoniczną im. 
Karola Szymanowskiego, Chór Dzie-
cięcy Państwowej Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stani-
sława Moniuszki w Katowicach oraz 
solistów: Olgę Ksenicz (sopran), Piotra 
Łykowskiego (tenor) i Szymona Szymika 
(baryton). Koncert odbył się pod dyrek-
cją prof. Mirosława Jacka Błaszczy-
ka – dyrektora Filharmonii Śląskiej im. 
Henryka Mikołaja Góreckiego. Ten aka-
demicki projekt objęty był mecenatem 
miasta Katowice. Publiczność nagro-
dziła wykonawców gromkimi brawa-
mi i owacjami. Na bis wykonano znaną 
wszystkim inwokację do losu i szczęścia 
„O Fortuna”. Koncert odbył się w Aka-
demii Muzycznej im. Karola Szymanow-
skiego w Katowicach.

The concert performed by 
200 artists
One of the University Day events was 
the concert during which Carl Orff ’s 
scenic cantata “Carmina Burana” was 
performed by 200 artists. The idea of 
the concert originated in the Choir of 
the University of Economics in Kato-
wice, who extended the invitation to 
participate in the project to the Aca-
demic Choir of the Silesian University 
of Technology, the Karol Szymanow-
ski Academic Symphonic Orchestra, 
the Children’s Choir of the Stanisław 
Moniuszko Primary Music School in 
Katowice, and prominent soloists – 
Olga Ksenicz (soprano), Piotr Łykowski 
(tenor), and Szymon Szymik (baritone). 
They worked under the conductorship 
of Prof. Mirosław Jacek Błaszczyk, the 
Director of the Henryk Mikołaj Górecki 
Silesian Philharmonic. The project was 
held under the patronage of the Kato-
wice City. The audience enthusiastically 
applauded the artists, who returned for 
an encore and perfumed the famous 
invocation to fate and fortune “O For-
tuna”. The concert took place at the 
Karol Szymanowski Academy of Music 
in Katowice.

 Wprowadzenie do koncertu w wykonaniu 

dyrygenta Chóru UE Katowice Michała Brożka, 

fot. N. Jonszta / The introduction to the concert 

by the conductor of the UE Katowice Choir, 

Michał Brożek, photo N. Jonszta

 Próba przed jubileuszowym koncertem z oka-

zji Święta Uczelni, fot. N. Jonszta / A rehearsal 

before the anniversary concert on the University 

Day, photo N. Jonszta

 Wykonawcy dzieła „Carmina Burana”, 

fot. N. Jonszta / The artists performing Carmina 

Burana, photo N. Jonszta 

 Uroczysty jubileuszowy koncert z okazji 

Święta Uczelni, fot. N. Jonszta / The anniversary 

concert on the University Day, photo N. Jonszta

 Owacje podczas jubileuszowego koncertu, 

fot. N. Jonszta / Applause at the anniversary 

concert, photo N. Jonszta

 Podziękowania dla artystów – koncert jubi-

leuszowy, fot. N. Jonszta / Applause for the art-

ists – the anniversary concert, photo N. Jonszta
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 Bal Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach, fot. N. Jonszta / The 

Ball of the University of Economics in 

Katowice, photo N. Jonszta

 Uroczyste rozpoczęcie jubile-

uszowego balu, fot. N. Jonszta / 

The opning of the Anniversary Ball, 

photo N. Jonszta

 Tradycyjny polonez podczas Balu 

Uczelni, fot. N. Jonszta / A traditional 

polonaise at the University Ball, 

photo N. Jonszta

The anniversary ball
The university’s students, graduates and 
friends had also a chance to participate 
in the Anniversary Ball, organized in the 
1980’s style. The ball took place at the 
Katowice International Congress Center 
in January 2017. The 9th ball was attend-
ed by almost half a thousand guests, 
integrating the academic community. 
As is the tradition, the ball started with 
a polonaise, followed by a toast, made 
by the rector, and an anniversary cake. 
Live music was performed by the Happy 
Big Band, who played at the university 
ball for the 7th time, while the Rozrywka 
Theater in Chorzów prepared the artistic 
content.

Jubileuszowy bal
Studenci, absolwenci oraz przyjaciele 
uczelni mieli również okazję wziąć udział 
w uroczystym jubileuszowym balu w stylu 
lat 80., który odbył się pod koniec stycznia 
br. w Międzynarodowym Centrum Kon-
gresowym w Katowicach. Dziewiąta edy-
cja imprezy zgromadziła blisko pół tysiąca 
osób, integrując jak zwykle uniwersytecką 
społeczność. Bal tradycyjnie rozpoczął się 
polonezem. Nie zabrakło także uroczyste-
go toastu wzniesionego przez rektora oraz 
tortu. Muzyczną oprawę imprezy już po 
raz siódmy zapewnił Happy Big Band, a za 
część artystyczną w tym roku odpowie-
dzialny był Teatr Rozrywki w Chorzowie.
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XV Zjazd Absolwentów
W sobotę 3 czerwca br. odbył się jubileuszowy XV 
Zjazd Absolwentów połączony z obchodami 60-lecia 
Stowarzyszenia Absolwentów „Collegium”. W pierw-
szej części absolwenci spotkali się z kadrą nauko-
wą w holu budynku CNTI, po czym wspólnie przeszli 
do auli im. dr. Józefa Lisaka, gdzie rozpoczęto część 
ofi cjalną. Zjazd uświetnił występ Chóru Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Katowicach oraz koncert Ali-
cji Majewskiej i Włodzimierza Korcza z zespołem 
Big Silesian Band pod batutą naszego absolwenta 
Joachima Krzyka. Całość zakończono częścią integra-
cyjno-rozrywkową z występem muzycznym zespołu 
InPlus.

Wystawa fotografi czna
Przez miesiąc, od 14 czerwca do 14 lipca br., na placu 
Kwiatowym w Katowicach prezentowana była wysta-
wa fotografi czna „Uniwersytet Ekonomiczny w Kato-
wicach w historii Miasta”, zrealizowana przy współ-
udziale miasta Katowice. W otwarciu wystawy wzięli 
udział m.in. prezydent Katowic oraz władze i przed-
stawiciele uczelni. Otwarciu towarzyszyła muzyka na 
żywo w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Silesia-
nie” oraz szczudlarze rozdający cukierki mieszkań-
com Katowic. Założeniem wystawy było ukazanie 
tematów bliskich uniwersytetowi, jego dynamicznej 
historii, różnorodności i tego, jak wrastał w krajobraz 
miasta. Zdjęcia na ekspozycji pokazywały infrastruk-
turę uczelni, sylwetki pracowników, absolwentów 
oraz studentów. Obrazowały ich życie w kampusie 
oraz pasje, które wspiera uniwersytet, jak i Katowice 
– miasto, które umożliwia ich stały rozwój.

 Zdjęcie grupowe absolwentów podczas 

jubileuszowego zjazdu, fot. N. Jonszta / A group 

photo of the alumni at the Anniversary Conven-

tion, photo N. Jonszta

 Spotkanie absolwentów z kadrą naukową 

podczas Zjazdu Absolwentów, fot. N. Jonszta / 

The meeting of alumni with academic teachers 

at the Alumni Convention, photo N. Jonszta

 Jubileuszowy Zjazd Absolwentów – na 

zdjęciu Alicja Majewska, fot. N. Jonszta / The 

Anniversary Alumni Convention – feat. Alicja 

Majewska, photo N. Jonszta

15th Alumni Convention
On 3 June 2017, the 15th Alumni Convention was 
held jointly with the celebrations of the 60th anniver-
sary of the “Collegium” Alumni Association. In the 
fi rst part, the alumni met with the academic teachers 
in the hall of the CNTI building to proceed together 
to the Józef Lisak Auditorium, where the offi  cial cel-
ebrations started. The participants of the convention 
listened to the Choir of the University of Econom-
ics in Katowice and the concert of Alicja Majewska, 
Włodzimierz Korcz and the Big Silesian Band, con-
ducted by our graduate, Joachim Krzyk. Finally, all the 
guests enjoyed their time together with the music 
band “InPlus”.

The photographic exhibition
Over one month, from 14 June to 14 July, the pho-
tographic exhibition “The University of Econom-
ics in Katowice in the history of the city”, staged 
with the support of the Katowice City, was avail-
able for viewing. The exhibition was opened in the 
presence of the Mayor of Katowice and the univer-
sity authorities and representatives. The Song and 
Dance Ensemble “Silesia” added lustre to the open-
ing, while stilt walkers were handing out candies to 
Katowice residents. The exhibition aimed to illus-
trate themes close to the university, its dynamic 
history and diversity, and how it became a perma-
nent feature in the city landscape. The photographs 
showed university teachers, graduates and stu-
dents, their life on the campus and their passions 
supported by the University of Economics in Kato-
wice and thriving in the City of Katowice.

Wystawa fotografi cznaWystawa fotografi czna
Przez miesiąc, od 14 czerwca do 14 lipca br., na placu Przez miesiąc, od 14 czerwca do 14 lipca br., na placu 
Kwiatowym w Katowicach prezentowana była wysta-Kwiatowym w Katowicach prezentowana była wysta-
wa fotografi czna „Uniwersytet Ekonomiczny w Kato-wa fotografi czna „Uniwersytet Ekonomiczny w Kato-
wicach w historii Miasta”, zrealizowana przy współ-wicach w historii Miasta”, zrealizowana przy współ-
udziale miasta Katowice. W otwarciu wystawy wzięli udziale miasta Katowice. W otwarciu wystawy wzięli 
udział m.in. prezydent Katowic oraz władze i przed-udział m.in. prezydent Katowic oraz władze i przed-
stawiciele uczelni. Otwarciu towarzyszyła muzyka na stawiciele uczelni. Otwarciu towarzyszyła muzyka na 
żywo w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Silesia-żywo w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Silesia-
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Autorki Krystyna Gniewek i Anna Gniady skupi-
ły się na szukaniu kontrastów bądź analogii nawet 
w pozornie bardzo odległych tematach, tworząc cza-
sem zaskakujące połączenia. Widz miał możliwość 
zinterpretowania ich na własny sposób, tworząc wła-
sne historie.

The authors of the exhibition, Krystyna Gniewek and 
Anna Gniady, focused on seeking contrasts or simi-
larities even in seemingly distant themes and creat-
ed, as a result, unexpected combinations. The audi-
ence had a chance to make their own interpretations 
and tell their own stories.

 Otwarcie wystawy jubileuszowej, fot. K. Łebkowska / The 

opening of the anniversary exhibition, photo K. Łebkowska

 Wystawa jubileuszowa „UE w Katowicach w historii 

Miasta”, fot. K. Łebkowska / The anniversary exhibition “The 

University of Economics in Katowice in the history of the 

city”, photo K. Łebkowka

 Prezydent Katowic wpisuje się do pamiątkowej księgi 

jubileuszowej, fot. M. Kiczka / The Mayor of Katowice signing 

the anniversary book, photo M. Kiczka

 Wystawa jubileuszowa, fot. K. Łebkowska / The anniver-

sary exhibition, photo K. Łebkowka

 Rektor pokazuje prezydentowi Katowic wystawę jubile-

uszową, fot. K. Łebkowska / The rector showing the anniver-

sary exhibition to the Mayor of Katowice, photo K. Łebkowka
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Kadr z fi lmu „UE Katowice górą” kręconego z drona / A frame for a UE Katowice video clip

 recorded from a drone

„UE Katowice górą”
„UE Katowice goes up”

Wydawnictwa jubileuszowe
W ramach jubileuszu 80-lecia ukazały się 
również wydawnictwa okolicznościowe. 
Wydano książkę autorstwa prof. Alojze-
go Czecha pt. „Rektorat i budynek »A«. 
Pierwsze własne obiekty Uczelni” oraz 
publikację naukową dr. Michała Tomasza 
Wilczka pt. „Papiery wartościowe prze-
mysłowych spółek akcyjnych dwudziesto-
lecia międzywojennego. Wybór”. Wyko-
rzystując drony, nakręcono również fi lm 
ukazujący budynki uniwersytetu w prze-
strzeni Katowic. Uniwersytet wydał także 
kolejną płytę z utworami muzycznymi 
w wykonaniu prof. Tadeusza Trzaskali-
ka zatytułowaną „Akademia Klasyczna 5. 
Muzyka salonowa sprzed stu i więcej lat”. 
Na zwieńczenie jubileuszu przygotowano 
płytę z zapisem koncertu „Carmina Bura-
na” Carla Orff a.

Anniversary publications
As part of the university’s 80th anni-
versary, a number of publications were 
released. The album “Rektorat i budynek 
A. Pierwsze własne obiekty Uczel-
ni”, authored by Prof. Alojzy Czech, 
and the book “Papiery wartościowe 
przemysłowych spółek akcyjnych 
dwudziestolecia międzywojennego. 
Wybór”, authored by dr Michał Wil-
czek, were published. Another initia-
tive involved the use of a drone to 
make a video clip showing the univer-
sity buildings in the city space of Kato-
wice. The university also released anoth-
er album with music performed by Prof. 
Tadeusz Trzaskalik, entitled “Akademia 
Klasyczna 5. Muzyka salonowa sprzed 
stu i więcej lat”. Finally, the album was 
recorded with the performance of Carl 
Orff ’s “Carmina Burana”.
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Po co jest jubileusz? Po pierw-
sze, żeby pamiętać. Dziś może-
my i powinniśmy wspomnieć 
nie tylko dziesiątki tysięcy stu-
dentów i absolwentów, ale też 
setki pracowników związa-
nych z uczelnią. Obecnie jest 
nas nieco ponad 1000. Z tego 
ponad 500 nauczycieli akade-
mickich. Pracujemy w dobrych 
warunkach, na pewno lep-
szych niż kilkadziesiąt lat 
temu. Mamy przywilej pracy 
z wspaniałą młodzieżą. Jeste-
śmy depozytariuszami dorobku 
naszych poprzedników. Napa-
wa to dumą, ale skłania też do 
pokory. Czy godnie kontynuuje-
my dorobek ich życia? Czy fak-
tycznie pomnażamy dane nam 
talenty? Czy sensem naszego 
życia zawodowego jest budo-
wa wartości, marki Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Katowi-
cach? Jubileusz skłania do tego, 
aby wyciągać wnioski z pytań 
i odpowiedzi. Bo Alma Mater to 
dla naukowca wartość szcze-
gólna. Choć nauka ma wymiar 
globalny, to jednak osiągnięcie 
sukcesu wymaga pracy zespo-
łowej i oparcia, jakie daje rodzi-
na akademicka. Nie tylko z oka-
zji jubileuszu, ale zwłaszcza 
w chwili jubileuszu tym, którzy 
budowali dom, dziś noszący 
dumne imię uniwersytetu, nale-
żą się zasłużone podziękowania 
i szacunek. 

Po co jest jubileusz? Po drugie 
po to, aby wybiegać myśla-
mi w przyszłość. Żeby marzyć 

o prześcignięciu osiągnięć 
poprzedników, żeby z nadzie-
ją czekać na kolejne jubileusze. 
Te marzenia wymagają pracy. 
Po odzyskaniu wolności poja-
wiły się niespotykane możli-
wości – globalnego tworzenia 
wartości w warunkach wolności 
myśli i sumienia. Wolność jest 
wartością największą, w Pol-
sce rozumiemy to dobrze. A na 
Śląsku wyjątkowo namacal-
nie. Dziś nauka i kształcenie 
akademickie mają swój czas, 
mamy wszystko co niezbędne,  
żeby realizować nasze pasje 
i poszukiwanie prawdy. Potrze-
ba wysiłku, entuzjazmu, odwagi 
w realizacji marzeń. W naszej 
najnowszej historii akade-
mickiej był czas koncentracji 
na wskaźnikach ilościowych. 
Pomagała w tym niemądra 
polityka i politycy, gdzie padały 
i takie rady dla naukowców, że 
sposobem poprawy ich sytuacji 
materialnej są kolejne etaty. 
Pora wrócić do korzeni akade-
mickiego etosu, akademickiej 
posługi. Bo misją uniwersyte-
tu nie jest zarabianie pienię-
dzy, tylko poszukiwanie prawdy 
i mądre wychowanie pokoleń.

Why celebrate the anniversa-
ry? First, to remember. Today, 
we can and we should remem-
ber not only tens of thousands 
of students and graduates, 
but also hundreds of univer-
sity staff  members. Now, there 
are a little more than a thou-
sand of us. Out of this thou-
sand, there are 500 academ-
ic teachers. We work in good 
conditions, defi nitely better 
than a few decades ago. We are 
privileged to work with won-
derful young people. We are 
the depositaries of the achieve-
ments of our predecessors. This 
fi lls us with pride, but also with 
a sense of humility. Are we wor-
thy successors to their legacy? 
Do we really put our talents to 
work? Do we seek meaning in 
our careers by building values, 
by strengthening the brand 
of the University of Econom-
ics in Katowice? The anniver-
sary is a perfect time to draw 
conclusions from questions and 
answers. Because Alma Mater 
is a unique value for a scientist. 
Although science has a glob-
al dimension, success requires 
team work and support off ered 
by the academic family. Not just 
because of the anniversary, but 
particularly on the anniversary, 

those who built the home – 
today proudly called the Uni-
versity – deserve our gratitude 
and respect.

Why celebrate the anniver-
sary? Second, to reach out 
into the future. To dream 
about surpassing the achieve-
ments of our predecessors, to 
await future anniversaries in 
hope. These dreams have to 
be worked for. After Poland 
regained freedom, unprece-
dented opportunities emerged 
– to create values on a global 
scale while enjoying freedom of 
thought and conscience. Free-
dom is the greatest value, we 
understand it well in Poland. 
And exceptionally strongly in 
Silesia. Today is a good time for 
science and academic educa-
tion, we have all it takes to pur-
sue our passions and seek the 
truth. We need eff ort, enthu-
siasm, endeavor to fulfi ll our 
dreams. In the contemporary 
academic history, there was 
a time when we focused on 
quantitative measures. This 
was supported by unwise poli-
tics and politicians, who even 
advised academics how to 
improve their material situation 
– by accepting more jobs. It is 
time we went back to the roots 
of the academic ethos and aca-
demic service. The mission of 
the university is not to earn 
money, but seek the truth and 
teach future generations wisely.

Fragmenty
przemówienia rektora
prof. Roberta Tomanka
z okazji jubileuszu
80-lecia uczelni

Fragments of the speech
delivered by the rector
Prof. Robert Tomanek
on the occasion of the
80th anniversary
of the university

Poczet sztandarowy podczas inaugu-

racji roku akademickiego 2016/2017, 

fot. N. Jonszta

The standard-bearers at the inauguration of the 

2016/2017 academic year, photo N. Jonszta
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Zamiar utworzenia Stowarzy-
szenia Absolwentów zrodził 
się już w pierwszych latach po 
wojnie i był zgłaszany przez 
członków „Bratniaka”, Bratniej 
Pomocy Studentów WSNSG 
w Katowicach, organizacji stu-
denckiej zajmującej się głów-
nie rozdzielaniem pomocy 
socjalnej dla niezamożnych 
studentów w formie stypen-
diów, zapewnieniem pomocy 
naukowych, wymianą skryp-
tów i książek oraz prowadze-
niem działalności wydawniczej. 
W ciężkim okresie powojen-
nym wznawiania działalności 
szkoły samopomoc koncentro-
wała się na zdobyciu środków 
i stworzeniu odpowiednich 
warunków do pracy naukowej, 
szeroko rozumianej pomocy 
materialnej, rzeczowej, socjal-
nej i zdrowotnej. Wydawano 
skrypty, utworzono stołów-
kę, zorganizowano i wypo-
sażono ambulatorium lekar-
skie, zaopatrywano studentów 
w odzież, buty i kołdry, zorga-
nizowano nawet akcję wczaso-
wą oraz liczne wydarzenia kul-
turalne studentów.

Bratnia Pomoc Studentów 
skupiała w początkach swej 
działalności większość stu-
dentów, troszczyła się o roz-
wój szkoły, w szczególności 
podejmując wraz z władzami 
i pracownikami uczelni usilne 
starania o jej akademizację. 

To właśnie w wartościach i tra-
dycjach leżących u podstaw 
działalności Bratniej Pomocy 
Studentów ma swoje korzenie 
Stowarzyszenie Absolwentów. 

Podczas przygotowań do 
obchodów 20-lecia uczelni 
w styczniu 1957 roku na spo-
tkaniu organizacji studenckich 
oraz grupy byłych członków 
„Bratniaka” (wówczas w więk-
szości już absolwentów) posta-
nowiono zorganizować po raz 
pierwszy zjazd absolwentów 
WSE. Powołano Tymczasowy 
Komitet Organizacyjny Zjazdu, 
któremu przewodniczył były 
prezes „Bratniaka” mgr Aloj-
zy Melich [późniejszy rektor, 
prof. – przyp. red.]. Zamierze-
nie to udało się zrealizować 
i 1 czerwca 1957 roku po raz 
pierwszy w historii uczelni 
odbył się zjazd absolwentów, 
w którym uczestniczyło ponad 
1000 osób. 

Zaproszenie na obchody 
20-lecia uczelni przyjął jej 
pierwszy rektor i twórca dr 
Józef Lisak. Jako gość honoro-
wy dzielił się wspomnieniami 
z początków działalności szko-
ły oraz uczestniczył w zjeździe 
absolwentów.

Sylwia Szulik

Minęło 60 lat od 
pierwszego zjazdu 

absolwentów

Z przemówienia prof. dr. Mariana Fran-
ka, rektora WSE inaugurującego pierw-
szy zjazd absolwentów, opublikowane-
go w „Księdze Pamiątkowej wydanej 
z okazji I Zjazdu Absolwentów w XX 
rocznicę powstania Uczelni”, nakładem 
Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej 
Szkoły Ekonomicznej w Katowicach, 
Katowice 1958 rok.

Bez wzajemnego związku: pracy 
naukowej, działalności dydaktycz-
nej i realizacji powiązań teorii z prak-
tyką nie można mówić o przyszłości 
uczelni…

Absolwenci utrzymują więź z uczelnią, 
oceniają, w jakim stopniu przygoto-
wała ich (…) do pracy zawodowej czy 
naukowej, wysuwają postulaty, czego 
by od niej chcieli.

Dziś absolwenci powinni ułatwić pracę 
następnym szeregom. Musimy nowych 
studentów wprowadzić do życia 
gospodarczego (…). Dlatego trzeba 
nawiązać ścisły kontakt między stu-
dentami i absolwentami. Student musi 
widzieć tych ludzi, którzy przed nim 
kończyli studia i już pracują zawodo-
wo (…). Hasłem naszego zjazdu, myślą 
przewodnią obrad było stworzenie sil-
nego ośrodka oddziaływania kultu-
ry ekonomicznej na Śląsku. To zada-
nie dla szkoły i jej absolwentów widzę 
osiągalne przez rozwinięcie i pogłę-
bianie współpracy szkoły i jej kadry 
naukowej z absolwentami, współpracy 
dawnych absolwentów ze studentami 
we wzajemnej pomocy w przenosze-
niu kultury ekonomicznej ze szkoły do 
społeczeństwa i zamówienia społecz-
nego do szkoły.
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The intention to establish an 
alumni association was fi rst 
expressed in the early post-
-war years and it came from 
the members of the Stu-
dent Self-Help Group “Brat-
niak”, based at the College of 
Social and Economic Sciences 
(WSNSG), Katowice. It was an 
organization that mainly dealt 
with the allocation of fi nancial 
aid to students from modest 
background, providing study 
materials, running the exchan-
ge of books and course publi-
cations, and publishing. In 
diffi  cult post-war times, self-
-help concentrated on raising 
funds and creating conditions 
suitable for academic activity, 
providing material, social and 
health aid. The organization 
published course books, ope-
ned a canteen, and equipped 
a clinic. It provided students 
with clothing, boots, and blan-
kets, but it also arranged holi-
day trips and held numerous 
cultural events. 

At the beginning, the Student 
Self-Help Group had most 
students in its ranks and it 
contributed to the develop-
ment of the college, in parti-
cular by working closely with 
the authorities and academic 
staff  in the eff orts to turn it 
into an academy. The values 
and traditions that constituted 

the foundation of the Stu-
dent Self-Help Group beca-
me the roots of the Alumni 
Association.

During the preparations to 
the College’s 20th anniversary 
in January 1957, the meeting 
of student organizations and 
a group of former “Bratniak” 
members (then already gradu-
ates) was held. It was at the 
meeting that the decision to 
organize the fi rst convention 
of the alumni of the State Col-
lege of Economics (WSE) was 
made. The Convention Orga-
nizing Committee was headed 
by the former President of 
“Bratniak”, mgr Alojzy Melich 
(who later became the rector 
and professor – ed.). The plans 
were turned into reality and 
on 1 June 1957, for the fi rst 
time in its history, the college 
held the alumni convention, in 
which more than 1,000 gradu-
ates participated. 

Dr Józef Lisak, the College’s 
fi rst rector and its founder, 
accepted the invitation to its 
20th anniversary celebrations. 
As an honorary guest, he remi-
nisced about the beginnings of 
the school and took part in the 
Alumni Convention.

Sylwia Szulik

It’s 60 years since 
the fi rst Alumni 

Convention
From the speech delivered by Prof. 
Marian Frank, the WSE rector, inau-
gurating the fi rst alumni convention, 
published in the “Commemorative 
Book released on the occasion of the 
1st Alumni Convention on the College’s 
20th Anniversary” by the WSE Alumni 
Association, Katowice 1958.

We cannot talk about the future of our 
school without recognizing the connec-
tion between research, teaching and 
combining theory with practice…

Our graduates maintain their bond 
with the school, assess how well it has 
prepared them for professional or aca-
demic career, say what they would 
expect from it… 

Today, our alumni should support the 
next generations in their careers. We 
have to introduce new students to the 
economic life… This is why it is essen-
tial to build a strong bond between 
students and graduates. The student 
must see the people who left universi-
ty before him and are already involved 
professionally… The motto of our con-
vention and the leading thought of 
the session was the idea to establish 
a vibrant center for promoting eco-
nomic culture in Silesia. This task for 
the school and its graduates can be 
completed by developing and strength-
ening cooperation between the school 
and its academic staff  with graduates, 
cooperation between graduates and 
students, in a joint eff ort to transfer 
economic culture from the school to 
society and fulfi ll social demand by the 
school.
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Uczestnicy jubileuszowego XV Zjazdu Absolwentów uczelni 3 czerwca 2017 roku, fot. N. Jonszta 

Zjazd zorganizowano w „apar-
tamentach” szkolnych, w trak-
cie obrad żywo dyskutowano 
nad utworzeniem Stowarzy-
szenia Absolwentów uczel-
ni, skupiającego i łączące-
go absolwentów, broniącego 
w szczególności zawodowych 
praw swoich członków oraz 
współpracującego z innymi 
organizacjami. 

Już podczas zjazdu powoła-
no komitet organizacyjny, 
zapoczątkowano prace oraz 
przyjęto założenia do statu-
tu Stowarzyszenia. Po roku od 
pierwszego zjazdu, 29 wrze-
śnia 1958 roku, ofi cjalnie zare-
jestrowano Stowarzyszenie 
Absolwentów Wyższej Szko-
ły Ekonomicznej w Katowi-
cach, a 15 października 1958 
roku zwołano Walne Zebranie 
Stowarzyszenia i dokonano 

wyboru pierwszego Zarządu 
Stowarzyszenia Absolwentów 
z jego przewodniczącym mgr. 
Alojzym Melichem na czele.

W roku obchodów jubileuszu 
80-lecia uczelni nadal żywa 
jest tradycja spotkań absol-
wentów w murach Almae 
Matris – 3 czerwca 2017 roku 
– po 60 latach od pierwszego 
zjazdu absolwentów uczelni 
po raz piętnasty spotkali się 
jej wychowankowie. Ich dzia-
łalność jak wówczas, kiedy 
zrodziła się idea utworzenia 
stowarzyszenia realizujące-
go dziś coraz to nowe zada-
nia w tym samym co przed 
laty szczytnym celu, cechuje 
niezmienna więź emocjonal-
na z uczelnią wyrażana we 
wspomnieniach i działaniach 
najstarszych i najmłodszych 
członków stowarzyszenia.

Fragment zjazdowych wspomnień 
mgr. Alojzego Melicha opublikowa-
nych w „Księdze Pamiątkowej wyda-
nej z okazji I Zjazdu Absolwentów 
w XX rocznicę powstania Uczelni”, 
nakładem Stowarzyszenia Absolwen-
tów Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
w Katowicach, Katowice 1958 rok.

1 czerwca 1957 roku od wczesnego 
ranka działy się w gmachu Wyższej 
Szkoły Ekonomicznej dziwne rzeczy 
(…) – rozlegały się radosne okrzyki. To 
ludzie, których łączyło i łączy tak dużo 
(…) bo wspólna ława szkolna, wspólnie 
przebyte troski i radości w czasie żmud-
nej podróży poprzez lata studiów – 
przybyli na I Zjazd Absolwentów z oka-
zji 20-lecia uczelni.Z przeszłości wyłaniał się nowy obraz, 

nowa twarz, często już zapomniana – 
nowe wspomnienia…
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The participants of the 15th Anniversary Alumni Convention, 3 June 2017, photo N. Jonszta

The convention was organized 
in the school’s apartments. 
During the meeting the par-
ticipants discussed the idea to 
establish the Alumni Associa-
tion, which would protect its 
members’ professional rights 
and cooperate with other 
organizations.

It was at the convention 
that the Organizing Commit-
tee was appointed and the 
main points of the statute 
were drafted. After a year, on 
29 September 1958, the WSE 
Alumni Association was for-
mally registered. On 15 Octo-
ber 1958 the Association’s 
Annual Meeting was held and 
the fi rst Board was elected 
with mgr Alojzy Melich as its 
President. 

In the University’s 80th Anni-
versary year, the tradition 
of alumni gatherings held 
within the walls of the Alma 
Mater continued. On 3 June 
2017, after 60 years of the 
fi rst Alumni Convention, the 
University’s graduates met 
for the 15th time. Unchang-
ingly, since the idea to estab-
lish the association was fi rst 
considered, its members – in 
their pursuit of still new tasks 
– have maintained an emo-
tional bond with the Univer-
sity, expressed in reminiscenc-
es and initiatives of the oldest 
and youngest members of the 
Association.

A fragment from the entry written by 
mgr Alojzy Melich in the “Commemo-
rative Book published in 1958 by the 
WSE Alumni Association on the occa-
sion of the 1st Alumni Convention held 
on the 20th anniversary of the school”.

On 1 June 1957, starting from an early 
morning, strange things were happen-
ing in the WSE building… – cheerful 
shouts were sounding out. The people 
who had and have so much in com-
mon… a shared school desk, shared 
worries and joys during an arduous 
journey through the years at college – 
arrived to participate in the 1st Alumni 
Convention on the occasion of the Col-
lege’s 20th anniversary.

From the past, a new picture was 
emerging, a new face, often already 
forgotten – new memories…
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CONSORG SA prowadzi zajęcia w ramach Akademii 

Controllingu, fot. M. Szary / CONSORG SA delivers 

a Controlling Academy session, photo M. Szary

W roku akademickim 
2014/2015 uruchomiono uni-
katowe w skali regionu studia 
I i II stopnia na tym kierunku 
o profi lu praktycznym. W kon-
sekwencji w roku akademic-
kim 2016/2017 zakończono 
pierwszy cykl kształcenia na 
studiach I stopnia, a rok wcze-
śniej wypromowaliśmy pierw-
szych absolwentów kierunku 
na studiach II stopnia. Prace 
nad rozwojem kierunku koor-
dynował obecny prodziekan 
Wydziału Ekonomii ds. edu-
kacji dr hab. Grzegorz Głód. 
Kuratorem kierunku jest prof. 
Teresa Kraśnicka. 

„Od samego początku proce-
su kształcenia nacisk kładzio-
ny jest na rozwój zachowań 
proaktywnych, skłonności 
do podejmowania skalkulo-
wanego ryzyka oraz innowa-
cyjność, które to stanowią 

trzon małego i średniego 
biznesu” – wyjaśnia G. Głód. 
Cechą wyróżniającą studiów 
jest również zwrócenie uwagi 
na znaczenie wiedzy pozwala-
jącej na stworzenie strategicz-
nej wizji rozwoju organizacji 
oraz umiejętności pozwalają-
cych na prowadzenie działal-
ności w środowisku między-
narodowym. G. Głód dodaje 
także, że „Spore wyzwanie 
stanowiła zmiana sposobu 
prowadzenia zajęć z uwzględ-
nieniem odwzorowania śro-
dowiska biznesowego, co jest 
podstawowym wymogiem 
prowadzenia studiów o pro-
fi lu praktycznym”. O tym, 
że pomysł był dobry, niech 
świadczy chociażby to, że 
w gronie studentów i pierw-
szych absolwentów jest sporo 
przedstawicieli fi rm rodzin-
nych, którzy przygotowują się 
do procesu sukcesji.

Unique among the courses 
available in our region, the 
practically-oriented bachelor 
and master programs were 
launched in the academic year 
2014/2015. In consequence, 
the fi rst bachelor program 
cycle was completed in the 
year 2016/2017, and the fi rst 
batch of master’s degree hold-
ers graduated a year earlier. 
The development of the pro-
gram was coordinated by dr 
hab. Grzegorz Głód, current 
Vice-Dean for Education at 
the Faculty of Economics. Prof. 
Teresa Kraśnicka is the pro-
gram supervisor. 

“Since the launch of the pro-
gram, we have focused on the 
development of skills and atti-
tudes that lie at the heart of 
small and medium-size busi-
ness, i.e. proactive behav-
iors, propensity for calculated 

risk taking and innovation” 
– explains G. Głód. Another 
unique feature of the program 
is its emphasis on providing 
students with the knowledge 
necessary to develop a stra-
tegic vision for an organiza-
tion and the abilities need-
ed to conduct business in an 
international environment. 
G. Głód also adds that “chang-
ing the way the classes are 
run, to ensure they refl ect real 
business environment, posed 
a great challenge; yet, it is the 
fundamental requirement of 
a practically-oriented degree 
course.” Among the students 
and fi rst graduates there are 
many who are working for 
their family businesses and 
preparing for the succession, 
a fact which provides suffi  -
cient evidence that the pro-
gram was a g3ood idea.

Marcin Baron

Studia
praktyczne
– pierwsi
absolwenci PiF

Practically-oriented
degree courses – fi rst
Entrepreneurship and
Finance graduates
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Zajęcia, które prowadzę ze studentami kierunku 
PiF, wskazują na potrzebę wykształcenia prak-
tycznej umiejętności posługiwania się narzędzia-
mi rachunkowości fi nansowej i zarządczej. Nawet 
studenci, którzy sprawnie poruszają się w tema-
tyce rachunkowości ze względu na wykształcenie 
lub pracę zawodową – mają poważne trudności 
w zastosowaniu właściwych narzędzi w prakty-
ce. Każde przedsięwzięcie gospodarcze ma swoją 
specyfi kę i projektując otwarcie małej fi rmy, 
koniecznie należy dokonać analizy fi nansowej 
opłacalności przedsięwzięcia, wskazać elemen-
ty ryzyka oraz krytycznie podejść do własnych 
zamierzeń. Połączenie przedsiębiorczości i fi nan-
sów stwarza taką możliwość. Studenci uczą się 
w praktyczny sposób, dlaczego każda inicjaty-
wa gospodarcza ma charakter fi nansowy i w jaki 
sposób pozornie dość odległe od sfery fi nansów 
decyzje przekładają się na sukces lub porażkę 
w biznesie.

The classes I run with Entrepreneurship and 
Finance students show that they need to be 
equipped with the practical ability to use fi nan-
cial and management accounting tools. 
Even those who, thanks to their education and 
work experience, are well skilled in accounting 
fi nd it very diffi  cult to use the appropriate tools 
in practice. Each business enterprise has its own 
specifi city; when planning to set up a small busi-
ness, it is essential to perform a fi nancial feasi-
bility analysis, indicate potential risks, and take 
a critical approach to one’s own plans. Combining 
entrepreneurship with fi nance provides such an 
opportunity. Students learn, in a practical man-
ner, why each business enterprise has a fi nancial 
dimension, and how decisions which are seem-
ingly unrelated to fi nance translate into success 
or failure in business.

CONSORG SA od wielu lat aktywnie angażuje 
się w rozwój kierunku Przedsiębiorczość i fi nan-
se. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest to, by 
student mógł zweryfi kować wiedzę, którą zdo-
bywa na studiach, z praktyką biznesową. Wspie-
ramy studentów w pisaniu prac dyplomowych 
i zaliczeniowych, gdzie potrzebna jest tzw. praca 
na żywym organizmie, dzięki czemu mają oni 
szansę zderzenia wiedzy książkowej z realnym 
działaniem reguł biznesowych. Faktem jest, że 
my także zyskujemy na tej współpracy. Oferu-
jąc studentom praktyki czy płatne staże, korzy-
stamy z ich świeżego spojrzenia, chęci do nauki 
i w konsekwencji jako fi rma nie stoimy w miej-
scu, tylko stale się rozwijamy. Ponadto w dal-
szej perspektywie zyskujemy kompetentnych 
i zaangażowanych pracowników, a studenci czę-
sto swoją pierwszą umowę o pracę. Według 
prognozowanego zapotrzebowania na zawody 
w 2017 roku prowadzonego przez urzędy pracy 
(www.barometrzawodow.pl), zawód specjali-
sty ds. fi nansów jest zawodem defi cytowym, 
w związku z tym pozyskanie pracownika dobrze 
przygotowanego merytorycznie do pracy w obsza-
rze fi nansów jest obecnie coraz trudniejsze. 

Umacniamy współpracę z kierunkiem Przedsię-
biorczość i fi nanse, również organizując wiele 
praktycznych wykładów, jak np. Akademia Con-
trollingu, czy udostępniając studentom specjali-
styczną literaturę. Dodatkowo prezes CONSORG 
SA Marian Szary jest członkiem Rady Programo-
wej kierunku.

CONSORG SA has been engaged in develop-
ing the Entrepreneurship and Finance program 
for many years. We realize how important it is 
for a student to be able to verify the knowledge 
acquired at university in business practice. We 
support students in their dissertation writing 
and course assessment work if real in-company 
experience is necessary, providing them with the 
opportunity to compare their theoretical knowl-
edge with the ways business rules are applied 
in practice. The fact is that we also benefi t from 
this cooperation. Off ering students internship and 
work placement opportunities, we take advantage 
of their fresh perspective and their willingness to 
learn; as a result, we are not standing still, we are 
constantly advancing. In the long term, we gain 
competent and committed employees, whereas 
students often win their fi rst employment con-
tracts. According to the job demand projections 
for the year 2017 prepared by regional labor offi  c-
es (www.barometrzawodow.pl), fi nancial special-
ist is a shortage occupation, meaning that today 
it is increasingly diffi  cult to fi nd employees who 
are well qualifi ed for work in the area of fi nance.

We are also strengthening our involvement with 
the Entrepreneurship and Finance program by 
off ering a number of practically-oriented lec-
tures, such as e.g. Controlling Academy, or making 
specialist literature available to students. Addi-
tionally, Marian Szary, President of the Board of 
CONSORG SA, is a member of the Council for the 
Entrepreneurship and Finance program.
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Kierunek jest zdecydowanie skierowany do osób, 
które chcą osiągnąć sukces. Dał mi możliwość 
zapoznania się z funkcjonowaniem organiza-
cji z punktu widzenia przedsiębiorcy, ale również 
zapoznania się z każdą jej częścią, dzięki czemu 
miałam możliwość rozpoznania swoich zaintere-
sowań i kierunków dalszego rozwoju. Dodatko-
wo wykładowcy na tym kierunku nie skupiają się 
wyłącznie na teoretycznych wykładach, zajęcia 
prowadzone są w sposób interaktywny, a na wielu 
z nich mogłam poznać ciekawych przedsiębiorców, 
którzy stali się dla mnie inspiracją.

The program is certainly designed for people who 
want to achieve success. It has provided me with 
the opportunity to learn about a real entrepre-
neur’s perspective on how an organization oper-
ates, and familiarize myself with all the company 
units; this enabled me to recognize my interests 
and directions for further development. Moreover, 
rather than off ering merely theoretical lectures, 
the courses focus on interactive activities, many 
of which allowed me to meet interesting entrepre-
neurs who became my inspiration.

Podczas studiów na kierunku Przedsiębiorczość 
i fi nanse dowiedziałam się więcej o prowadze-
niu działalności z punktu widzenia pracodawcy. 
Pozwoliło mi to pomóc siostrze w zaplanowaniu 
oraz rozpoczęciu jej własnej działalności gospo-
darczej. Dzięki szerokiemu programowi naucza-
nia dowiedziałam się, co tak naprawdę mnie 
interesuje i w którym kierunku chcę się rozwijać 
zawodowo. Obecnie działam w dwóch organiza-
cjach pozarządowych, gdzie wykorzystuję umie-
jętności zdobyte podczas całego toku studiów. 
Prowadzę zespół koordynujący projekt wymiany 
międzynarodowej, dzięki czemu mam możliwość 
zastosowania wiedzy z zakresu zarządzania zaso-
bami ludzkim oraz zarządzania projektem. Przy 
tak dużej ilości obowiązków przydają się także 
informacje z zakresu planowania oraz zarządza-
nia czasem.

As a student of Entrepreneurship and Finance, 
I have had the opportunity to gain more insight 
into how a business is run from the point of view 
of an entrepreneur. This allowed me to help my 
sister plan and set up her own business. Thanks 
to the comprehensive study program, I have rec-
ognized my real interests and directions for fur-
ther professional development. I am currently an 
active member of two non-government organiza-
tions where I can apply the skills acquired during 
my studies. I head a team coordinating an inter-
national exchange project, allowing me to put 
into practice my knowledge of human resource 
and project management. With so many duties, 
I also fi nd the knowledge of planning and time 
management very useful.

Kierunek Przedsiębiorczość i fi nanse to zdecy-
dowanie najlepszy wybór dla studentów chcą-
cych w przyszłości prowadzić własną działalność 
gospodarczą. Wizja bycia właścicielem dużej fi rmy 
zrodziła się w mojej głowie już w szkole średniej. 
Studia te dały mi pewność, że jest to właściwa 
ścieżka rozwoju kariery, jak również przekazały 
stosowne narzędzia i wiedzę, którą mogłem zasto-
sować w praktyce. Na zajęciach rozwijaliśmy wła-
sne pomysły na biznes, a dzięki praktycznej meto-
dzie studiów przypadku nauczyliśmy się m.in.: 
jak otworzyć własną organizację i zarządzać nią, 
w jaki sposób pozyskać fi nansowanie zewnętrzne, 
a także w jaki sposób wykorzystywać dostępne 
narzędzia, by jeszcze efektywniej rozwijać fi rmę. 
Na podstawie inspiracji i wiedzy, którą zdobyłem, 
a także dzięki wsparciu ze strony wykładowców, 
na drugim roku studiów postanowiłem otworzyć 
własną działalność. Na dzień dzisiejszy zatrud-
nia ona dwóch pracowników i dynamicznie się 
rozwija, a wizja jej rozbudowy wybiega mocno 
w przyszłość.

The Entrepreneurship and Finance program is def-
initely the best choice for students wishing to set 
up their own business in the future. The idea of 
being an owner of a large company developed in 
my mind while I was in secondary school. My uni-
versity studies gave me confi dence that I had cho-
sen the right career path; they also provided me 
with the right tools and knowledge that I could 
apply in practice. During the classes we developed 
our own business ideas, while the practical case 
studies allowed us to learn, among other things, 
how to start and manage own business, raise 
external fi nance, and use the available tools to 
further develop a company. Thanks to this inspira-
tion and the knowledge I acquired, as well as the 
support provided by our lecturers, 

in the second year of my studies I decided to start 
my own business. At present it has two employ-
ees; it is developing fast and our growth objec-
tives reach far into the future.
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III Dzień
Internacjonalizacji

Uczestnicy wydarzenia mieli 
możliwość wzięcia udziału 
w prezentacjach przedstawicie-
li instytucji i organizacji przy-
znających środki fi nansowe na 
działalność naukowo-badawczą, 
instytucji oferujących doradztwo 
i pomoc w zakresie przygotowa-
nia aplikacji na projekty nauko-
wo-badawcze współfi nansowa-
ne ze środków zewnętrznych 
oraz naukowców Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach 
realizujących tego typu projek-
ty. Dodatkowo można było uzy-
skać szczegółowe informacje 
na wybrane tematy przy sto-
iskach informacyjnych towarzy-
szących wydarzeniu. Wydarzenie 
miało charakter otwarty, dlatego 
uczestniczyli w nim również zain-
teresowani tematyką pracownicy 
zewnętrznych jednostek nauko-
wo-badawczych oraz fi rm. 

Podczas Dnia Internacjonaliza-
cji po raz trzeci wręczono pre-
stiżowe wyróżnienie InterStar 
2017 dla młodych naukowców 
za szczególny wkład w umiędzy-
narodowienie uczelni. Wybiera-
jąc laureatów, brano pod uwagę 
liczbę publikacji zagranicznych, 
liczbę wyjazdów zagranicznych 
oraz uczestnictwo w projektach 
międzynarodowych – zarówno 
dydaktycznych, jak i naukowych. 
Wyróżnienia z rąk prorekto-
ra ds. edukacji i internacjona-
lizacji prof. dr. hab. Sławomira 
Smyczka otrzymały  dr Aleksan-
dra Nocoń z Katedry Bankowości 
i Rynków Finansowych oraz mgr 
Marta Grybś-Kabocik z Katedry 
Badań Konsumpcji. Serdecznie 
gratulujemy!

The 3rd

Internationalization
Day

Edyta Gałecka

rd

The participants had the oppor-
tunity to attend a series of pres-
entations delivered by repre-
sentatives of institutions and 
organizations supplying funds 
for research projects, institu-
tions providing advice and assis-
tance on how to prepare appli-
cations for externally co-funded 
projects, and researchers of the 
University of Economics in Kato-
wice who are engaged in pro-
jects of this kind. Additionally, 
detailed information on issues 
that were of interest to the par-
ticipants was available at the 
information stands. The Interna-
tionalization Day was an open 
event, with participants includ-
ing representatives of external 
research units and fi rms.

During the event, for the third 
time in its history, young scien-
tists were presented with the 
prestigious InterStar award for 
outstanding contribution to the 
University’s internationalization. 
The criteria adopted for select-
ing the winners included the 
number of international publica-
tions and participation in inter-
national events and projects – 
both educational and scientifi c. 
The awards, handed by Prof. 
Sławomir Smyczek, Vice-Rector 
for Education and Internation-
alization, went to Dr Aleksandra 
Nocoń from the Department of 
Banking and Financial Markets 
and Marta Grybś-Kabocik from 
the Department of Consumer 
Research. Congratulations!

fot. / photo UE Katowice
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Aleksandra Nocoń
Moja praca naukowa dotyczy 
przemian współczesnej banko-
wości centralnej oraz polityki 
pieniężnej w globalnej gospo-
darce światowej. W szczegól-
ności odnosi się do inicjatyw 
podejmowanych przez naj-
większe banki centralne na 
świecie w reakcji na global-
ny kryzys fi nansowy. Rezul-
taty stanowią swego rodza-
ju analizę szans, możliwości 
i sposobów normalizacji poli-
tyki monetarnej w kierunku 
wyjścia z niestandardowych 
instrumentów. Aspekt między-
narodowy jest więc nieodłącz-
nie wpisany w moją działal-
ność naukowo-badawczą.

Praca naukowa jest dla mnie 
nie tylko działalnością zawo-
dową, to przede wszystkim 
pasja, która pozwala mi zgłę-
biać tajniki wiedzy, które są 
dla mnie niezwykle interesu-
jące. Podejmowana przeze 
mnie problematyka na cha-
rakter globalny, dlatego sta-
ram się, by otrzymane wyniki 
były upowszechniane szero-
kiej publiczności. Dążę więc, 
by były publikowane w pre-
stiżowych międzynarodowych 
czasopismach i monografi ach. 
Stanowią one znaczną część 
mojego dorobku naukowego. 
Systematycznie uczestniczę 

także w zagranicznych konfe-
rencjach. Dotychczas miałam 
przyjemność upowszechniać 
efekty swoich badań m.in. 
w Brazylii, we Włoszech, we 
Francji, w Bułgarii czy w Cze-
chach. W tym roku wzięłam 
udział w prestiżowym Global 
Responsibility Week, organi-
zowanym przez Nottingham 
Trent University, prowadząc 
cykl wykładów dla studentów 
niemal z całego świata. 

Nagroda InterStar jest dla 
mnie motywacją do dalszej 
pracy oraz potwierdzeniem, że 
to co robię ma sens, a co wię-
cej – jest pozytywnie oceniane 
w środowisku akademickim. 
Czuję się wyróżniona otrzyma-
ną nagrodą.

Aleksandra Nocoń
My research embraces chang-
es in contemporary central 
banking and monetary policy 
in the global world economy. 
In particular, I am interested 
in the initiatives launched by 
central banks in response to 
the global fi nancial crisis. The 
research results off er the anal-
ysis of opportunities and ways 
to normalize monetary policy 
by abandoning non-standard 
instruments. In this context, 
the international aspect is an 
inherent part of my research 
activity.

Being a researcher is not just 
a career choice for me, but 
fi rst of all it is a great pas-
sion that urges me to pursue 
these aspects of knowledge 
that I fi nd particularly inter-
esting. The issues that I study 
have a global character, so I do 
my best to share the results 

of my research with a wider 
audience. Publications in pres-
tigious international journals 
and monographs are a signifi -
cant part of my research work. 
I also speak at internation-
al conferences. So far, I have 
had a pleasure to discuss the 
results of my studies in Bra-
zil, Italy, France, Bulgaria and 
Czechia. This year, I have taken 
part in the prestigious Global 
Responsibility Week, organized 
by the Nottingham Trent Uni-
versity, running a series of lec-
tures for students from almost 
the whole world.

The InterStar award is a great 
motivation for me to continue 
my work, but also recognition 
that what I do has meaning 
and value, positively perceived 
by the academic community. 
I do feel honored that I was 
chosen to receive this award.

InterStar 2017

© Julien Eichinger - stock.adobe.com
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Marta Grybś-Kabocik
Moje zainteresowania nauko-
we skupiają się wokół zacho-
wań konsumentów. Badania 
empiryczne dotyczą przede 
wszystkim zachowań konsu-
mentów w Internecie, zjawi-
ska internetowego „hejtu” 
konsumentów, patologicz-
nych zachowań konsumen-
tów czy nowych trendów 
konsumenckich. Wykorzystu-
ję w nich m.in. badania net-
nografi czne, które pozwalają 
mi lepiej poznać i zrozumieć 
konsumentów.

Prezentowanie wyników badań 
w trakcie międzynarodowych 
konferencji to zawsze z jed-
nej strony inspiracja, motywu-
jąca do ciągłego odkrywania 
nowych tematów badawczych. 
Z drugiej strony to okazja do 
spotkania się z najlepszymi 
naukowcami z całego świa-
ta, skonfrontowania swojego 
dorobku z najnowszymi osią-
gnięciami międzynarodowego 
świata nauki i szansa stałego 
rozwoju swojego warsztatu 
metodologicznego czy spoj-
rzenia na problemy badawcze 
z nowej perspektywy.

Wśród moich największych 
sukcesów, a także inspira-
cji w karierze naukowej, był 
wyjazd na dwu tygodniowe 
szkolenie dla polskich młodych 
naukowców w Ivey Business 
School w Kanadzie w ramach 
projektu Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Udział 
w tym projekcie pozwo-
lił mi uwierzyć we własne 
możliwości. 

Wyciągnęłam też bardzo 
ważną lekcję z dotychczasowe-
go aplikowania o udział w mię-
dzynarodowych projektach, 
szkoleniach czy stażach. Warto 
próbować! Nawet jeśli za 
pierwszym razem się nie uda, 
podjęta próba może pozwo-
lić nam udoskonalić wniosek 
i zwiększa nasze szanse przy 
kolejnych podejściach.

Marta Grybś-Kabocik
My research interests focus on 
consumer behavior. Empirical 
studies concern mainly con-
sumer behavior on the Inter-
net, consumer hate behavior, 
pathological consumer behav-
ior, and new consumer trends. 
One of the methods I apply is 
netnography, which allows me 
to examine and understand 
consumer behavior better. 

Presenting my research results 
at international conferenc-
es is always great inspira-
tion, motivating to constantly 
seek new research themes. On 
the other hand, it is also an 
opportunity to meet the best 
scientists in the world, con-
front my achievements with 
the latest developments in 
world science, and a chance 
to enhance my methodologi-
cal competence and look at 

research problems form a new 
perspective.

One of my greatest success-
es and tremendous inspira-
tion was a two-week train-
ing program for young Polish 
researchers in the Ivey Busi-
ness School in Canada as part 
of the project of the Ministry 
of Science and Higher Educa-
tion. The participation in this 
project helped me believe in 
myself.

I have also learnt a lesson 
from applying for internation-
al projects, training programs 
and internships. Keep try-
ing! Even if it does not work 
out the fi rst time, the eff ort 
you have made will help you 
improve your application and 
increase your chances in the 
following attempts.

Aleksandra 
Nocoń

Marta 
Grybś-Kabocik
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MB: Podobno z kobietami nie 
rozmawia się o upływie czasu. 
Jednak ten, i to podwójny, 
jubileusz na Wydziale Ekono-
mii skłania do refl eksji – czy to 
mało, czy dużo? Czy 10-letni 
zespół katedralny to już doj-
rzała grupa, czy raczej ledwie 
wyjęta z inkubatora?

TK: Paradoksalnie to i dużo, 
i mało. Mało, bo przecież 
pamiętam dokładnie ten 
moment, kiedy ówczesny 
rektor zaproponował nam 
przejście na Wydział Ekonomii, 
by wzmocnić pozycję tej 
jednostki w staraniach 
o uprawnienia akademickie 
w zakresie nauk o zarządzaniu. 
Dużo, bo wraz z dwójką asy-
stentów zaczynałam tworzyć 
Katedrę Przedsiębiorczości 
i Zarządzania Innowacyjne-
go, a dziś katedra liczy łącznie 
dziewięć osób, w tym czterech 
pracowników samodzielnych. 
Przez kilka ostatnich lat pra-
cownikiem katedry był także 
prof. Henryk Bieniok, który nie-
dawno przeszedł na emery-
turę. Ten zespół zdążył w tym 
czasie sporo osiągnąć.

CO: Przy okazji jubileuszu 
zaczęłam snuć refl eksje o tym, 
czym jest sukces. Niewąt-
pliwie jest to zasób rzad-
ki, pozwalający odróżniać 

się od innych, osiągać sławę, 
a nawet bogactwo. Dlatego 
wiele osób pragnie odnosić 
sukcesy. Są jednak i tacy, któ-
rzy uważają, że sukces nie ma 
nic wspólnego z naszą inteli-
gencją i jest wytworem naszej 
próżności oraz samoafi rma-
cji. Stąd z dużą ostrożnością 
trzeba podchodzić do kwestii 
sukcesu i oceny tego, co robi-
my. Czy w nauce i w pracy 
ze studentami można wobec 
tego odnosić sukcesy? Jeśli 
tak, to jak te sukcesy mierzyć? 
Przez pryzmat dobrych ankiet, 
otrzymanych braw za dobry 
wykład, a może napisanych 
monografi i i wygłoszonych 
referatów albo stworzenia 
„smart” zespołu badawcze-
go? A może tego wszystkiego 
nie byłoby bez relacji, które 
stają się wyznacznikiem naszej 
dojrzałości? Powracając do 
kwestii poszukiwania źródeł 
sukcesu, okazuje się, że suk-
ces to często działanie zbioro-
we. Tak jak prof. Kraśnicka, tak 
i ja dostałam dziesięć lat temu 
zielone światło od rektora prof. 
Floriana Kuźnika i dziekana 
prof. Andrzeja Barteczka, a dziś 
wraz z 8-osobowym zespo-
łem młodych osób, pasjona-
tów informatyki, robimy rzeczy 
zauważalne nie tylko w Polsce, 
ale i za granicą. 

MB: Although one isn’t sup-
posed to talk about the pas-
sage of time with a woman, 
this double anniversary at the 
Faulty of Economics encour-
ages refl ection – is 10 years 
a long or short time? Is 
a departmental team working 
together for 10 years a mature 
group of colleagues or rath-
er a party freshly out of an 
incubator? 

TK: Paradoxically, it is both 
a long and short time. A short 
time, as I still distinctly 
remember the moment when 
the then rector proposed that 
we should move to the Faculty 
of Economics to strengthen 
its position as it was seeking 
to acquire academic degree-
granting authority in the fi eld 
of management sciences. 
A long time, because I start-
ed to build the Department of 
Entrepreneurship and Innova-
tion Management with just 
two assistants, while now it 
has 9 members, including 4 
professors. For the last few 
years, the department has also 
counted Prof. Henryk Bieniok, 
recently retired, among its 
members. The team has cer-
tainly achieved a lot during 
this time. 

CO: For me, the anniversa-
ry is a chance to refl ect upon 
what constitutes success. 
Undoubtedly, it is a rare asset 
setting a person apart from 
others, winning her fame or 
even wealth. Consequently, 
many people want to achieve 
success. On the other hand, 
some think that success has 
nothing to do with our intel-
ligence and is the product of 
our vanity and self-affi  rma-
tion. So we need to be very 
cautious in thinking about 
success and judging what we 
do. Is it then at all possible 
to be successful in conduct-
ing science and teaching stu-
dents? If yes, how to meas-
ure such success? Through the 
prism of good student satis-
faction surveys, a round of 
applause after a good lecture, 
or perhaps monographs and 
presentations or one’s smart 
research team? Or, maybe, all 
this would not have happened 
had it not been for relation-
ships that are the indicators 
of our maturity? Coming back 
to the question about the 
sources of success, it turns out 
that success is often a team 
eff ort. As Prof. Kraśnicka, I was 
also given the green light by 
the rector Prof. Florian Kuźnik 
and the dean Prof. Andrzej 

Podwójne
dziesięciolecie
na Wydziale Ekonomii

Double
Anniversary at the 
Faculty of Economics
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MB: Zatrzymajmy się na chwi-
lę na kwestiach specjalizacji 
naukowych. Udało się Paniom 
w tym czasie odnaleźć swój 
własny „kawałek tortu”? 

CO: Od początku wskazu-
jemy, że nasze miejsce jest 
pomiędzy dwoma niełatwy-
mi, ale niezmiernie ciekawy-
mi obszarami badawczymi. 
Jesteśmy osadzeni w infor-
matyce, silnie narzędziowej, 
cechującej się dużą dynamiką 
zmian. Z drugiej strony, odwo-
łujemy się cały czas do zarzą-
dzania jako obszaru aplikacji 
i weryfi kacji proponowanych 
przez nas narzędzi. Myślę, że 
zawarta w nazwie katedry 
„informatyka ekonomiczna” 
oddaje w pełni specyfi kę pro-
wadzonych przez nas badań. 
Realizujemy badania doty-
czące systemów informatycz-
nych zarządzania, inteligent-
nych systemów wspomagania 
decyzji, business intelligence, 
big data, zarządzania wiedzą, 
komputerowego wspomaga-
nia kreatywności i innowacyj-
ności oraz gospodarki elektro-
nicznej, które bez wątpienia 
wpisują się w światowe trendy 
badawcze.

TK: Moim zamiarem było 
z kolei skoncentrowanie się 
nie tylko na przedsiębiorczo-
ści jako nowo wyłaniającej 
się subdyscyplinie w naukach 
o zarządzaniu, ale połączenie 
tego kierunku badań z zarzą-
dzaniem przedsiębiorczym 
czy szerzej – z problemami 
innowacyjności zarządzania, 
nowych narzędzi zarządza-
nia. W literaturze angloję-
zycznej funkcjonował już 
termin „management innova-
tion”, czyli innowacje doty-
czące zarządzania, zarządcze, 
menedżerskie (w przeciwień-
stwie do „innovation mana-
gement”, czyli zarządzania 
innowacjami), ale osobiście 
nie byłam przekonana o traf-
ności terminu „innowacje 
zarządcze”. Zatem ostatecz-
nie katedra przyjęła nazwę: 
Katedra Przedsiębiorczości 
i Zarządzania Innowacyjnego. 
Tej tematyce jesteśmy wierni, 
realizując badania dotyczą-
ce różnych typów przedsię-
biorczości (także publicznej 
i społecznej), uwarunkowań 
innowacyjności oraz inno-
wacji menedżerskich. Aktu-
alnie prowadzimy badania 
przedsiębiorczości rodzinnej 

Barteczek 10 years ago, and 
now – with a team of 8 young 
people, informatics enthusi-
asts – we do things recognized 
not only in Poland, but also 
abroad. 

MB: Let’s talk a while about 
research specialization. Have 
you managed to fi nd your own 
niche?

CO: Ever since we started, 
we have known our place 
is between two research 
areas that are diffi  cult yet 
unceasingly interesting. We 
are grounded in informat-
ics, strongly tool-oriented 
and characterized with high 
change dynamics. On the 
other hand, we constantly 
refer to management as the 
area where the tools we devel-
op are applied and verifi ed. 
I think that the department’s 
name including the phrase 
“business informatics” fully 
corresponds with the nature 
of our research. We conduct 
studies into management IT 
systems, intelligent decision 
support systems, business 
intelligence, big data, knowl-
edge management, computer 

assisted creativity and inno-
vation, and digital economy, 
which certainly remain part of 
the world research trends.

TK: My task, on the other 
hand, was not only to focus 
on entrepreneurship, an 
emerging fi eld in manage-
ment science, but also com-
bine this research fi eld with 
management innovation, or 
– more widely – with inno-
vativeness in management 
and new management tools. 
At that time, English litera-
ture had already had a term 
“management innovation” 
that referred to innovations in 
the area of management (as 
opposed to “innovation man-
agement” that meant manag-
ing innovation), but we still 
needed to come up with its 
Polish equivalent. I wasn’t 
really convinced that the 
term “innowacje zarządcze”, 
which would be a more or 
less direct Polish equivalent 
of management innovation, 
was adequate. In the end, 
the department became the 
“Katedra Przedsiębiorczości 
i Zarządzania Innowacyjnego”. 
We still work within this area, 

  Systemy informatyczne dla małych i średnich przedsię-
biorstw w polsko-czeskim obszarze nadgranicznym – pro-
jekt fi nansowany ze środków Programu Operacyjnego 
Republika Czeska – Polska / Information systems for small 
and medium enterprises in Czech-Polish Border – a project 
funded from the Operational Program of Poland and the 
Czech Republic 

  Podejście wieloagentowe w projektowaniu systemów infor-
matycznych dla przedsiębiorstw – grant Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego / Multi-agent approach in design-
ing enterprise systems – a grant from the Ministry of Sci-
ence and Higher Education

  Metodologia komputerowego wspomagania twórczości 
organizacyjnej – grant NCN / The methodology of organiza-
tional creativity computer support – an NSC grant

  Analiza kierunków rozwoju i wykorzystania systemów Busi-
ness Intelligence w zarządzaniu współczesną organizacją 
– grant NCN / The analysis of the directions for the devel-
opment and application of Business Intelligence systems in 
managing a modern organization – an NSC grant

  Opracowanie systemowego podejścia do zrównoważone-
go rozwoju społeczeństwa informacyjnego – na przykła-
dzie Polski – grant NCN / The development of a systemic 
approach to the sustainable growth of information society 
– the case of Poland – an NSC grant

  Budowa platformy e-learningowej w ramach Projektu 
ProRoz: Opracowanie i  wdrożenie spójnych działań rozwo-
jowych promujących przemiany w celu zapewnienia wyż-
szych standardów edukacyjnych / The launch of an e-learn-
ing platform as part of the ProRoz Project: The planning and 
implementation of development oriented initiatives aimed at 
ensuring higher educational standards

Najważniejsze projekty badawcze Katedry Informatyki Ekonomicznej / The most important research 
projects of the Department of Business Informatics:



w Polsce i Czechach. Jedno-
cześnie członkowie moje-
go zespołu podejmują nowe 
kierunki badań, skupiając się 
między innymi na tematy-
ce oburęczności organizacyj-
nej  czy przywództwa destruk-
cyjnego. Do najważniejszych 
osiągnięć zaliczyłabym: reali-
zację trzech grantów Naro-
dowego Centrum Nauki oraz 
liczne publikacje – monogra-
fi e i wiele artykułów. Naszym 
jubileuszowym sukcesem oka-
zała się publikacja w „Review 
of Managerial Science” z tzw. 
listy A. Doktor hab. Grze-
gorz Głód kieruje ciekawym 
projektem badań związanych 
z konkurencyjnością przed-
siębiorstw, który obecnie nosi 
nazwę competitiveness.sen-
sorium24.com – we współ-
pracy z uczelniami z Czech, 
Słowacji, Finlandii, Hiszpa-
nii. Katedra od lat prowadzi 
współpracę z Katedrą Eko-
nomiki Przedsiębiorstwa na 
Uniwersytecie Technicznym 
w Ostrawie. Pracownicy pre-
zentują swoje wyniki badań 
na wielu ważnych dla środo-
wiska konferencjach zagra-
nicznych – takich jak EURAM 
(European Academy of Mana-
gement Conference), RENT 
(Research in Entrepreneurship 
and Small Business) czy BAM 
(British Academy of Manage-
ment Conference).

CO: Dla nas ważnym osią-
gnięciem jest opublikowa-
nie w ostatnim czasie serii 
artykułów w renomowanych 

czasopismach amerykańskich: 
„Information and Manage-
ment” oraz „Information Sys-
tems Management” (z listy A) 
i w wydawnictwie Springer. 
Cenię też sobie uczestnictwo 
w międzynarodowej, abso-
lutnie topowej i najstarszej 
amerykańskiej konferencji 
z zakresu systemów infor-
matycznych „Hawaii Interna-
tional Conference on System 
Science”. Możliwość wygło-
szenia referatu podczas jej 
50. edycji bez wątpienia było 
dla mnie sporym wyzwaniem 
i wyróżnieniem. W katedrze 
co roku organizujemy także 
„International Workshop on 
Advances in Business ICT”, 
różne seminaria naukowe 
oraz spotkania z praktykami. 
Mamy tego na swoim kon-
cie naprawdę sporo. Jeste-
śmy również aktywni pro-
jektowo. Warto wspomnieć 
chociażby o dwóch projek-
tach międzynarodowych reali-
zowanych wspólnie z Uni-
wersytetem Technicznym 
w Ostrawie, trzech projektach 
wspieranych środkami Naro-
dowego Centrum Nauki oraz 
jednym w ramach Narodowe-
go Centrum Badań i Rozwo-
ju. Trzeba też podkreślić, że 
obie katedry, które obchodzą 
jubileusz, w ostatnich latach 
coraz intensywniej współpra-
cują w łączącej nas tematy-
ce: twórczości organizacyj-
nej i innowacyjności. Badamy 
te zagadnienia z różnych 
perspektyw, ale jest wiele 
punktów wspólnych.

pursuing research into dif-
ferent types of entrepreneur-
ship (also public and social) 
and studying determinants 
of innovativeness and man-
agement innovation. Current-
ly, we are conducting a study 
on family entrepreneurship 
in Poland and Czechia. At the 
same time, the members of 
my team follow new research 
directions, focusing, for exam-
ple, on organizational ambi-
dexterity and destructive 
leadership. If I were to name 
our greatest achievements, 
I would mention three grants 
from the National Science 
Centre and numerous pub-
lications – monographs and 
research papers. Our anniver-
sary success is a publication 
in the “Review of Managerial 
Science”, a list A journal. Dr 
hab. Grzegorz Głód leads an 
interesting research project on 
enterprise competitiveness, 
which is known as competi-
tiveness.sensorium24.com – in 
cooperation with universities 
in Czechia, Slovakia, Finland, 
and Spain. The department 
has long been in collaboration 
with the Department of Busi-
ness Administration, Technical 
University of Ostrava. Depart-
ment members present their 
research results at important 
conferences abroad – EURAM 
(European Academy of Man-
agement Conference), RENT 
(Research in Entrepreneur-
ship and Small Business), BAM 
(British Academy of Manage-
ment Conference).

CO: Something that we 
can consider our achieve-
ment is the recent publica-
tion of a series of articles in 
renowned US journals, Infor-
mation and Management and 
Information Systems Manage-
ment (list A), as well as in the 
Springer publishing company. 
I also highly value my partici-
pation in the international, 
most prestigious and oldest 
US conference on IT systems, 
Hawaii International Confer-
ence on System Science. The 
chance to deliver a presenta-
tion at its 50th edition was, 
without any doubt, both 
a great challenge and distinc-
tion for me. As the depart-
ment, we also hold the annu-
al International Workshop 
on Advances in Business ICT, 
organize scientifi c seminars 
and meetings with practition-
ers. The list is really long. We 
are involved in a number of 
projects, too. It is worthwhile 
to mention, for example, two 
international projects imple-
mented with the Technical 
University of Ostrava, three 
projects co-funded by the 
National Science Centre, and 
one by the National Centre for 
Research and Development. 
It should also be stressed 
that in the recent years the 
two departments celebrating 
their anniversary have been 
working more closely in the 
area they have a joint inter-
est in: organizational creativ-
ity and innovation. We study 
these issues from diff erent 

  Wpływ innowacji zarządczych na innowacyjność technolo-
giczną i wyniki przedsiębiorstw – grant NCN

  Pomiar i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości 
w sektorze publicznym – grant NCN

  Zarządzanie talentami w grupie wiekowej 50+: perspekty-
wa organizacyjna – grant NCN

  barometer24.org (obecnie: competitiveness.sensorium24.
com) – badania konkurencyjności przedsiębiorstw we 
współpracy z uczelniami z Czech, Słowacji, Finlandii 
i Hiszpanii

  The impact of management innovation on technological 
innovativeness and corporate performance – an NSC grant

  The measurement and determinants of entrepreneurship 
in the public sector – an NSC grant

  Talent management in the 50+ age group: an organization-
al perspective – an NSC grant

  barometer24.org (currently: competitiveness.sensorium24.
com) – a study on enterprise competitiveness in coopera-
tion with universities in Czechia, Slovakia, Finland and Spain

Najważniejsze projekty badawcze Katedry Przed-
siębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego:

The most important research projects of the 
Department of Entrepreneurship and Manage-
ment Innovation:
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MB: A dydaktyka?

TK: Chcemy być bardzo blisko 
studentów. Wydaje mi się, że 
jesteśmy pozytywnie przez 
nich postrzegani. Z naszego 
środowiska wyrósł kierunek 
Przedsiębiorczość i fi nanse, 
cieszący się sporą popularno-
ścią. Od powstania katedry 
funkcjonuje przy niej Studenc-
kie Koło Naukowe „Mene-
dżer”, które jest bardzo aktyw-
ne. Studenci odbywają wizyty 
studyjne w przedsiębior-
stwach i instytucjach, organi-
zują konferencje, przygotowu-
ją referaty. 

CO: Od ponad siedmiu lat 
na Wydziale Ekonomii mamy 
w ofercie dla studentów spe-
cjalność Gospodarka elektro-
niczna. I to, co mnie najbar-
dziej cieszy, to fakt, że coraz 
więcej dziewczyn decyduje się 
na studiowanie tej specjalno-
ści. Współczesne komputery, 
może to zabrzmi nieco dziw-
nie, przypominają mi nieco 
kobiety. Są „smart”, szybkie, 
czasami drapieżne, ale także 
potrafi ą być społeczne. Dzisiaj 
IT przenika do wszystkich sfer 
życia, zarówno gospodarcze-
go, społecznego, jak i prywat-
nego. Współczesne kompute-
ry nie znają granic; nie trzeba 
biletów i wiz, aby znaleźć 
się w innym miejscu świa-
ta. Możemy pracować i uczyć 
się na odległość. Możemy się 
wspierać oraz organizować 
różne szczytne przedsięwzię-
cia i akcje. I co jest dla mnie 
szczególnie ważne, komputery 

nie dzielą ludzi na bogatych 
i biednych w tradycyjnym 
rozumieniu. Bieda i bogactwo 
to raczej kwestia posiadania 
wiedzy, mądrości i zdolności 
do wykorzystywania IT. Tego 
uczymy naszych studentów. 
Warto jeszcze dodać, że przy 
katedrze funkcjonuje Studenc-
kie Koło Naukowe „HASHTAG”, 
poprzez które popularyzujemy 
wiedzę informatyczną wśród 
naszych młodszych kolegów 
i koleżanek. 

MB: Jaka przyszłość czeka 
katedry – jubilatki? 

TK: Spodziewałyśmy się tego 
pytania i postanowiłyśmy 
na nie odpowiedzieć nieco 
niekonwencjonalnie. 

CO: Warto o przyszłości 
pamiętać, ale nie przesadzaj-
my z tym planowaniem, ciesz-
my się z tego, co „tu i teraz”. 

TK: Mówiąc o przyszłości, 
chcemy posłużyć się cytata-
mi. Joseph Schumpeter w roz-
mowie z przyjacielem ponoć 
powiedział, że „człowiek się 
nie liczy, jeśli nie ma wpływu 
na życie innych ludzi”. W kie-
rowaniu zespołem bardzo 
zależy mi właśnie na tym, aby 
wywierać pozytywny – choć 
mam nadzieję, że nienachal-
ny – wpływ na jego członków, 
ich stosunek do pracy, do stu-
dentów, sposób postrzegania 
świata.

CO: Ja z kolei zamiast zakoń-
czenia przytoczę słowa Leszka 

perspectives, but there are 
many overlapping aspects. 

MB: And teaching?

TK: We want to be close to our 
students. I believe they per-
ceive us in a positive manner. 
We proposed the launch of 
a new degree course, Entrepre-
neurship and fi nance, which 
enjoys considerable popu-
larity. Since the department 
was started, it has supported 
the Student Research Group 
“Menedżer”, which is very 
active. Students go on study 
visits to enterprises and insti-
tutions, organize conferences, 
and prepare presentations. 

CO: For the last seven years, 
the Faculty of Economics has 
run a degree course in digi-
tal economy. What makes me 
happy is the fact that more 
and more girls choose this 
course. Modern computers are, 
however strange it may sound, 
a little like women to me. 
Smart, quick, sometimes force-
ful, but also capable of being 
social. Today, IT permeates 
all spheres of life – econom-
ic, social and private. Modern 
computers do not recognize 
boundaries; you do not need 
a ticket or a visa to travel to 
any place in the world. We can 
take advantage of telework-
ing and distance learning. We 
can support each other, pur-
sue noble causes and organ-
ize noble events. And what 
is particularly important for 
me, computers do not divide 

people into rich and poor as it 
is conventionally understood. 
Poverty and wealth now con-
cern rather people’s capac-
ity for knowledge and wisdom 
and their ability to use IT. This 
is what we teach our students. 
I can add here that the depart-
ment supports the Student 
Research Group “HASHTAG” 
and together we popularize IT 
knowledge among our young-
er colleagues.

MB: What does the future 
hold in store for the depart-
ments celebrating their 10th 
anniversary?

TK: We have been expecting 
this question and we want to 
give a somewhat unconven-
tional answer. 

CO: We should remember 
about the future, but we 
shouldn’t overdo the planning, 
let’s enjoy “here and now”. 

TK: Talking about the future, 
we would like to quote others. 
In a conversation with a friend, 
Joseph Schumpeter allegedly 
remarked that “a man does 
not count if he does not have 
an infl uence on other people’s 
life”. Leading my team, I fi nd 
it important to have a posi-
tive – yet, I hope, unobtrusive 
– infl uence on its members, 
their attitude to work and stu-
dents, their perception of the 
world.

CO: And I would like to quote 
Leszek Kołakowski: “Perhaps 

Katedra Informatyki Ekonomicznej wraz z Katedrą Przed-
siębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego zorganizowały 
w listopadzie 2016 roku konferencję „Twórczość – innowacyj-
ność – przedsiębiorczość – technologie informacyjne w orga-
nizacjach”. Intencją organizatorów było skłonienie środowi-
ska naukowego badaczy przedsiębiorczości i informatyki do 
wymiany poglądów, zaprezentowania wyników badań oraz 
nawiązania kontaktów. Wydarzenie to zainicjowane zosta-
ło również, by uczcić jubileusz 10-lecia istnienia obu katedr. 
W sesji plenarnej oraz ośmiu sesjach tematycznych wyniki 
badań prezentowali wybitni przedstawiciele nauki polskiej 
oraz zaproszeni goście z zagranicy.

In November 2016, the Department of Business Informatics 
together with the Department of Entrepreneurship and Manage-
ment Innovation held a conference “Creativity – innovation – 
entrepreneurship – information technologies in organizations”. 
The organizers worked with the intention to invite researchers 
in the fi elds of entrepreneurship and informatics to exchange 
views, present their research results and make contacts. The 
event was also initiated to celebrate the 10th anniversary of the 
two departments. During the plenary session and 8 thematic 
strands, prominent representatives of Polish science and foreign 
guests delivered their lectures and presentations.
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Kołakowskiego: „Być może 
inne są reguły chwały w nie-
bie, gdzie sławnymi, czyli 
wyniesionymi na wyższe 

piętra, będą nieraz ludzie, 
o których na ziemi nikt nie 
słyszał”.

in heaven fame and glory are 
awarded according to dif-
ferent rules; perhaps there 
the famous, those who are 

elevated to the highest level, 
will be people no one on earth 
has heard of”.

Teresa Kraśnicka – kieruje Kate-
drą Przedsiębiorczości i Zarządza-
nia Innowacyjnego, absolwent-
ka Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
w Katowicach, w 2003 roku uzy-
skała stopień doktora habilito-
wanego. Specjalizuje się w zakre-
sie problematyki: zastosowania 
koncepcji i metod zarządzania 
we współczesnych organizacjach, 
uwarunkowań przedsiębiorczości, 
zarządzania innowacjami, inno-
wacji w sferze zarządzania.

Na półkach księgarskich wła-
śnie pojawiła się monografi a 
będąca efektem pracy autorów 
wywodzących się z Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Kato-
wicach (z katedry Informatyki 
Ekonomicznej i Katedry Przed-
siębiorczości i Zarządzania 
Innowacyjnego) oraz z Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Książka 

ukazała się nakładem Wydaw-
nictwa C.H. Beck.

Celem jej przygotowania było 
przeprowadzenie dyskusji 
nad problematyką twórczości 
organizacyjnej i możliwościa-
mi komputerowego jej wspo-
magania. Dyskusja ta zosta-
ła przeprowadzona w ramach 

trzynastu rozdziałów, w których 
przewijają się wątki teoretycz-
ne, metodologiczne i praktycz-
ne dotyczące twórczości orga-
nizacyjnej, uwarunkowań jej 
rozwoju oraz projektowania 
systemów wspomagania twór-
czości organizacyjnej, a także 
roli ICT w tym wspomaganiu.

Teresa Kraśnicka – Head of the 
Department of Entrepreneur-
ship and Management Innova-
tion, a graduate of the State 
College of Economic Admin-
istration in Katowice, award-
ed a habilitation in 2003. She 
specializes in the applica-
tions of management con-
cepts and methods in modern 
organizations, determinants of 
entrepreneurship, innovation 
management, management 
innovation.

The recent months have seen 
the release of the monograph, 
authored by the researchers 
working at the Department 
of Business Informatics and 
the Department of Entrepre-
neurship and Management 
Innovation, the University of 

Economics in Katowice, and 
the researchers based at the 
University of Warsaw.

The monograph discusses the 
issues related to organization-
al creativity and how it can be 
computer assisted. It includes 

13 chapters, embracing theo-
retical, methodological and 
practical themes on organiza-
tional creativity and its deter-
minants, the design of organ-
izational creativity support 
systems, and the role of ICT in 
providing this support.

Celina Olszak – kieruje Kate-
drą Informatyki Ekonomicz-
nej, absolwentka Politechni-
ki Wrocławskiej, w 2010 roku 
uzyskała tytuł profesora nauk 
ekonomicznych. Była stypen-
dystką Państwa Szwajcar-
skiego w Zurychu oraz DAAD 
(Deutsche Akademische 
Austauch Dienst) w Trewi-
rze. Zajmuje się inteligentny-
mi systemami informatyczny-
mi, systemami wspomagania 
decyzji, komputerowym 
wspomaganiem kreatywności 
i innowacyjności.

Celina Olszak – Head of the 
Department of Business Infor-
matics, a graduate of the 
Wrocław University of Sci-
ence and Technology, awarded 
a full professorship in eco-
nomic sciences in 2010. She 
was granted a Swiss Govern-
ment Scholarship in Zürich 
and a DAAD (Deutsche Aka-
demische Austauch Dienst) 
scholarship in Trier. Her 
research interests include IT 
systems, decision support sys-
tems, computer assisted crea-
tivity and innovation.

Teresa 
Kraśnicka

Celina 
Olszak

The recent months have seen The recent months have seen 
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W poniedziałek 24 kwietnia br. 
w Pałacu Prezydenckim odbyła się 
uroczystość wręczenia odznaczeń 
państwowych osobom zasłużonym 
w służbie państwu i społeczeństwu. 
Odznaczenia wręczono m.in. prof. 
Krystynie Jędralskiej oraz prof. Janowi 
Wojtyle. W imieniu Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej aktu dekoracji doko-
nał sekretarz stanu w Kancelarii Prezy-
denta RP Andrzej Dera.

On 24 April 2017, the Presidential Pal-
ace held the ceremony during which 
state decorations were awarded to 
persons who rendered service to the 
country and society. Among the deco-
rated were Prof. Krystyna Jędralska 
and Prof. Jan Wojtyła. Andrzej Dera, 
State Secretary in the Chancellery of 
the President, performed the act of 
decoration on behalf of the President 
of the Republic of Poland.

Odznaczeni w towarzystwie A. Dery, fot. K. Sitkowski (KPRP) / The profes-
sors in the company of A. Dera, photo K Sitkowski (KPRP)

Marek KiczkaNasi pracownicy
odznaczeni za
służbę państwu
i społeczeństwu

Our staff  members
decorated for the service
to society and state

dziekan 
Wydziału Zarządzania i pracow-
nik Katedry Zarządzania Przed-
siębiorstwem, została odznaczo-
na Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski za wybitne 
zasługi w działalności naukowo-
-badawczej, dydaktycznej i spo-
łecznej.

Prof. Krystyna Jędralska, Dean of 
the Faculty of Management and 
a staff  member of the Depart-
ment of Enterprise Management, 
was decorated with the Knight’s 
Cross of the Order of the Rebirth 
of Poland for outstanding achieve-
ments in the fi eld of science, edu-
cation and social work.

dyrektor Centrum 
Badawczego Społecznego Dialogu 
Pracy i pracownik Katedry Prawa 
i Ubezpieczeń, został odznaczony 
Krzyżem Ofi cerskim Orderu Odro-
dzenia Polski za wybitne zasłu-
gi w działalności na rzecz roz-
woju szkolnictwa wyższego, za 
osiągnięcia w pracy dydaktycznej 
i twórczej.

Prof. Jan Wojtyła, Head of the 
Research Center for Social Work 
Dialogue and a staff  member of 
the Department of Law and Insur-
ance, was decorated with the 
Offi  cer’s Cross of the Order of the 
Rebirth of Poland for outstanding 
achievements in the fi eld of higher 
education development, research 
work and education.

Źródło: prezydent.pl / 
Source: prezydent.pl

Prof. Krystyna Jędralska,

Prof. Jan Wojtyła,
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Prof. Janina Harasim i dr Moni-
ka Klimontowicz znalazły się 
w prestiżowym gronie laure-
atów nagrody e-Dukata przy-
znawanej przez ekspertów 
z branży płatniczej, przedsta-
wicieli administracji publicz-
nej oraz naukowców specja-
lizujących się w tej tematyce. 
Nagroda została wręczona 
w trakcie V Międzynarodowe-
go Kongresu Płatności Bezgo-
tówkowych, który miał miej-
sce w dniach 21-22 marca 
br. w Warszawie.  Opracowa-
nie pt. „Wyzwania związa-
ne z ograniczeniem obrotu 
gotówkowego” zostało uznane 

za najciekawsze opracowanie 
naukowe na temat płatności 
bezgotówkowych opubliko-
wane w 2016 roku. Ponadto 
e-Dukaty przyznano w kate-
goriach: nowy produkt zmie-
niający rynek płatności bez-
gotówkowych, osobowość 
roku świata bezgotówkowe-
go, fi rma roku świata bezgo-
tówkowego, wydarzenie roku 
świata bezgotówkowego, naj-
ciekawszy start-up z obsza-
ru płatności bezgotówkowych 
ostatnich 12 miesięcy.

(EBU)

Prof. Janina Harasim and Dr. 
Monika Klimontowicz are the 
winners of e-Dukats, pres-
tigious awards granted by 
experts in the payment indus-
try, representatives of the 
public administration, and 
academics specializing in the 
fi eld. The award ceremony 
took place during the V Inter-
national Congress on Non-
Cash Payments, held on 21-22 
March 2017 in Warsaw. The 
laureates received the prize for 
their work entitled “Challenges 
posed by restrictions on cash 
transactions”, recognized as 
the most interesting scientifi c 
study on non-cash payments 

published in 2016. The other 
categories where e-Dukats 
were presented include: a new 
product changing the mar-
ket of non-cash payments, the 
personality of the year in the 
cashless world, the compa-
ny of the year in the cashless 
world, the event of the year in 
the cashless world, the most 
interesting start-up of the past 
12 months in the area of non-
cash payments.

(EBU)

e-Dukat dla pracowników
e-Dukat for our employees

Od lewej: M. Szewczykowski – ORBIS S.A., G. Wojtenko – MCX Systems, M. Klimontowicz i J. Harasim – UE Katowice, R. Gołębiewski – Elavon Polska, B. Ciołkowski 

– Mastercard Europe, A. Kurowski – Visa Europe, fot. archiwum konkursu  / From left to right: M. Szewczykowski – ORBIS S.A., G. Wojtenko – MCX Systems, 

M. Klimontowicz and J. Harasim – UE Katowice, R. Gołębiewski – Elavon Polska, B. Ciołkowski – Mastercard Europe, A. Kurowski – Visa Europe, photo: competition archive
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Profesor Michał Seweryń-
ski urodził się 1 lipca 1939 
roku w Łodzi. Jest prawni-
kiem i politykiem, profesorem 
nauk prawnych. W 1962 roku 
ukończył studia na Wydziale 
Prawa Uniwersytetu Łódzkie-
go. Na tej samej uczelni odbył 
studia doktoranckie (1965-
1969), uzyskał stopień doktora 
nauk prawnych (1969) i dok-
tora habilitowanego (1976). 
W 1987 roku otrzymał tytuł 
profesora nadzwyczajnego. 
Od 1997 roku pracuje również 
jako profesor na Uniwersyte-
cie Ekonomicznym w Katowi-
cach. Jako visiting professor 
wykładał na uniwersytetach 
we Francji, w Kanadzie, Szwe-
cji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, 
Japonii i Szwajcarii. Działal-
ność naukowa prof. Sewe-
ryńskiego koncentruje się na 
zagadnieniach polskiego, euro-
pejskiego i międzynarodowego 
prawa pracy oraz stosunków 
przemysłowych.

Prof. Michał Seweryński odbiera akt mianowania na wice-

marszałka Senatu, fot. M. Józefaciuk  (Kancelaria Senatu RP) 

/ Prof. Michał Seweryński accepts the letter appointing him 

the Deputy Senate Marshal, photo M. Józefaciuk (Chancel-

lary of the Senate)

Prof. Michał Seweryński wybrany na wicemarszałka Senatu, fot. M. Józefaciuk 

(Kancelaria Senatu RP) / Prof. Michał Seweryński appointed as the Deputy Senate 

Marshal, photo M. Józefaciuk (Chancellary of the Senate)

Źródła / Sources: senat.gov.pl, sewerynski.pl

Profesor Michał
Seweryński
wicemarszałkiem
Senatu RP

Prof. Michał Seweryński
appointed as Deputy Senate
Marshal

Prof. Michał Seweryński was 
born on 1 July 1939 in Łódź. 
He is a lawyer and a politician, 
a professor of law sciences. In 
1962, he graduated from the 
Faculty of Law, University of 
Łódź. He completed a doctoral 
program at the same univer-
sity (1965–69) and obtained 
a doctoral degree in law sci-
ences (1969) and a habilitation 
(1976). In 1987, he received 
a promotion to associate pro-
fessor. Since 1997, he has held 
a professorship at the Univer-
sity of Economics in Katowice. 
As a visiting professor, he lec-
tured at universities in France, 
Canada, Sweden, the UK, Spain, 
Japan and Switzerland. Prof. 
Seweryński’s research activ-
ity focuses on Polish, European 
and international labor law and 
industrial relations.
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Fot. / photo M.Biedrzycki / KPRP

Marek Kiczka 

„Spotkanie poświęcone było 
współpracy Kancelarii Prezy-
denta RP z uczelniami eko-
nomicznymi, w szczególności 
w obszarach adresowanych 
bezpośrednio do studentów. 
Prezydent docenił potencjał 
naszego środowiska – powie-
dział po spotkaniu rektor prof. 
Robert Tomanek. – W swo-
jej wypowiedzi przedstawiłem 
atuty naszej uczelni, zwracając 
szczególną uwagę na unikalny 
potencjał edukacyjny i nauko-
wy oraz doświadczenia współ-
pracy z praktyką w obszarze 
górnictwa, rozwoju metropoli-
talnego i logistyki. Zasygnalizo-
wałem także możliwości wyko-
rzystania dorobku naukowego 
katowickiej szkoły statystyki 
i ekonometrii w kształtowaniu 
rozwoju kraju, m.in. w zakresie 
rozwoju medycyny i przemy-
słu farmaceutycznego” – roz-
winął rektor. W bezpośredniej 
wymianie zdań z Prezydentem 
RP prof. Tomanek przedstawił 
opinię na temat idei Nowe-
go Jedwabnego Szlaku i moż-
liwości udziału Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach 
w koncepcyjnym wsparciu tego 
przedsięwzięcia.

Uczestnicy spotkania zapozna-
li się z aktywnością i dokona-
niami uczelni ekonomicznych, 
jak i z działaniami Kancelarii 

Prezydenta RP w sferze ekono-
mii i gospodarki, na przykład 
w ramach: inicjatyw ustawo-
dawczych Prezydenta RP, Naro-
dowej Rady Rozwoju, dyploma-
cji gospodarczej, aktywności 
doradców Prezydenta, projektu 
Start-upy w Pałacu, Konferencji 
590 w Rzeszowie oraz Nagrody 
Gospodarczej Prezydenta RP. 
Kancelaria Prezydenta RP 
podała, że „jest gotowa współ-
pracować przy wydarzeniach 
dotyczących problematyki eko-
nomiczno-gospodarczej, które 
dotyczyłyby takich zagadnień 
jak: polski model kapitalizmu, 
konsument w relacji z insty-
tucjami fi nansowymi w Pol-
sce, patriotyzm gospodarczy, 
bezpieczeństwo ekonomicz-
ne naszego kraju”.  Inten-
cją Kancelarii Prezydenta RP 
jest, aby w dyskusji dotyczą-
cej tych tematów wzięli udział 
przedstawiciele nauki, praktyki 
gospodarczej, a także studen-
ci. W trakcie spotkania omó-
wiono również inne możliwo-
ści współpracy, w tym na polu 
eksperckim oraz w zakresie 
wymiany informacji o wydarze-
niach i osiągnięciach w dziedzi-
nie ekonomii i gospodarki. 

Źródło: KPRP

– “The meeting concerned the 
cooperation of the Chancellery 
of the President with the eco-
nomics universities, particular-
ly in the student-related areas. 
The President appreciated the 
potential of our community” 
– said the rector Prof. Robert 
Tomanek. – “I presented the 
strengths of our university, 
emphasizing its unique educa-
tional and research potential 
and the experiences we have 
in working closely with busi-
ness practice in mining, met-
ropolitan development and 
logistics. I also pointed to the 
opportunities arising from the 
achievements of the Kato-
wice school of statistics and 
econometrics in shaping our 
country’s growth, for example 
in the area of medicine and 
pharmaceuticals.” – contin-
ued the rector. In the conver-
sation with the President, Prof. 
Tomanek presented his opin-
ion about the idea of the New 
Silk Road and how the Univer-
sity of Economics in Katowice 
could conceptually support 
this undertaking.

The participants of the meet-
ing learnt both about the ini-
tiatives and achievements of 
economics universities and the 
activities of the Chancellery of 
the President in the sphere of 
economy, for example about 
legislative initiatives of the 

President, the National Devel-
opment Council, economic 
diplomacy, activities of the 
President’s advisors, the Start-
ups in the Palace project, the 
590 Conference in Rzeszów, 
and the President’s Economic 
Award. The Chancellery of the 
President declared that “it is 
prepared to cooperate on eco-
nomic events that would con-
cern such issues as the Polish 
model of capitalism, consumer 
relations with fi nancial insti-
tutions in Poland, economic 
patriotism, economic security 
of our country.” Its intention 
is to invite the representatives 
of science, business practice, 
and students to the discus-
sion on these issues. During 
the meeting, the participants 
also talked about other forms 
of cooperation, for example 
in the fi eld of expert work 
and the exchange of informa-
tion concerning events and 
achievements in economics 
and economy.

Source: KPRP

Spotkanie rektorów
publicznych uczelni

ekonomicznych
z Prezydentem RP

The meeting of the
rectors of public

economics universities
with the President

of the Republic
of Poland
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W dyskusjach kongresowych 
poruszano m.in. tematykę 
dotyczącą aktualnej sytuacji 
gospodarczej Polski, Europy 
i świata, ale również jej przy-
szłości. W sesjach EEC wzię-
li licznie udział pracownicy 
i studenci naszej uczelni.

Edukacja
Podczas kongresu jednym 
z ważniejszych tematów była 
sytuacja szkolnictwa wyższe-
go i szeroko pojętej oświa-
ty. W sesjach „Szkolnictwo 
wyższe – od ilości do jakości”, 
w której wzięła udział również 
podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego prof. Teresa Czer-
wińska, oraz „Nowa oświata – 
zatrudnienie i innowacyjność” 
w roli prelegenta głos zabrał 
rektor prof. Robert Tomanek. 
W pierwszej sesji wywiązała 
się żywa dyskusja dotycząca 
m.in. nowej ustawy o szkol-
nictwie wyższym, tzw. Ustawy 

The discussions held at the 
Congress covered such issues 
as the current economic situa-
tion of Poland, Europe and the 
world, as well as the predic-
tions for the future. Numerous 
staff  members and students 
from our University took part 
in the EEC sessions.

Education
One of the key topics at the 
Congress was the situation of 
higher education and of edu-
cation in general. Prof. Rob-
ert Tomanek, the Rector, was 
among the speakers at the 
sessions entitled “Higher edu-
cation – from quantity to qual-
ity”, with the participation 
of Prof. Teresa Czerwińska, 
Undersecretary of State, the 
Ministry of Science and High-
er Education, and “Modern 
education – employment and 
innovation”. A hot debate in 
the former session concerned 
e.g. the new act on higher 

 Dr B. Budka (pierwszy z prawej), fot. PTWP / Dr B. Budka (fi rst on 

the right), photo PTWP

 Prof. R. Tomanek i J. Wycisk (Radio Katowice), fot. PTWP / 

Prof. R. Tomanek and J. Wycisk (Radio Katowice), photo PTWP
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education, i.e. so-called Act 
2.0. Prof. Tomanek indicated 
that “a university means diver-
sity, space for development, 
for using the opportunities it 
off ers, for freedom”. He also 
added that “at a school such 
as a university of economics 
there is no need for separat-
ing research from didactics as 
application science is needed 
to build up didactics. Following 
the same patterns should be 
avoided. An academic teach-
er should deal with both of 
these things”. Other issues 
addressed during the discus-
sion included an algorithm 
for allocation of funding to 
universities, dual studies and 
bureaucracy. At the session on 
education, employment and 
innovation our Rector said also 
that “the university and prac-
tical business diff er in terms 
of time distances, therefore 
the cooperation between the 
two should be carried out in 
a number of directions”. In 
addition, Prof. Tomanek raised 
a point at the “Future of BPO/
SSC in Poland and Europe” 
session, where the discussions 
covered e.g. the latest trends 
in the industry and its growth, 
as well as recruitment, training 
and incentive schemes. In that 
session the Rector referred 
to the important role student 
organisations play, for exam-
ple, in actual contacts with 
business and how these may 
aff ect the development of 
human resources in the sector.

Smart cities
In the session entitled “Smart 
City – friendly and smart cit-
ies” Prof. Jacek Szołtysek 
attempted to convince the 
attendees that “urban space 
planning and development 
should be aimed at ensur-
ing good living conditions for 
inhabitants. Then their qual-
ity of life improves. A city has 
to meet its residents’ needs 
– here and now and in the 
future. When used eff ectively, 
the opportunities provided by 
new technologies will facilitate 
the fulfi lment of such needs”.

Diverse consumers
Prof. Sławomir Smyczek, Vice-
Rector for Education and 
Internationalization, repre-
sented UE Katowice in the 
session on “New consum-
ers, a new economy”. In his 
address he explained that 
“on one hand, we have a con-
sumer who is highly digital-
ized and, on the other hand, 
a consumer who is still a digi-
tal refugee. What we need 
to do is tailor our communi-
cation channels to both of 
these types. We cannot focus 
on digital tools only”. He also 
referred to the changes in the 
way universities perceive stu-
dents. He stressed that “we 
need to see them as consum-
ers or business partners”.

Energy industry and the 
environment 
Prof. Jan Wojtyła, being an 
expert in the fi eld, took part 
in the session entitled “The 
coal-based energy industry”. 
The discussion touched on e.g. 
energy security, independence 
and environmental policy. The 
participants wondered wheth-
er the contradictions in those 
areas might be reconciled. Prof. 
Wojtyła, as Chairman of the 
Supervisory Board of Polska 
Grupa Górnicza Sp. z o.o., also 
took part in the presentation of 
the strategy employed by PGG.

Business and law
Dr Borys Budka was among 
the experts at the session 
on “Business-friendly law”. 
When referring to the topic 
of an effi  cient system of jus-
tice, introduced by the pre-
vious speakers, he said that 
no real reform of the judi-
cial system was being imple-
mented in Poland. The other 
issues addressed during the 
session included the quality 
of law and its implications for 
business activities, as well as 
the question of trust between 
businesses and politicians. 

And behind the scenes…
Also behind the scenes the 
experts of UE Katowice were 
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2.0. Profesor Tomanek wska-
zywał, iż „uniwersytet to róż-
norodność, to możliwość roz-
woju, wykorzystywania szans, 
które daje, wolności”. Konty-
nuując, mówił, że „na uczel-
ni takiej jak uniwersytet eko-
nomiczny nie jest konieczne 
rozdzielanie nauki od dydak-
tyki. Nauka aplikacyjna jest 
potrzebna do budowania 
dydaktyki. Nie operujmy sche-
matami. Nauczyciel akade-
micki powinien zajmować się 
i jednym, i drugim”. W dys-
kusji poruszono także kwe-
stie algorytmu fi nansowania 
uczelni, studiów dualnych czy 
biurokracji. W sesji o oświa-
cie, zatrudnieniu i innowacyj-
ności nasz rektor mówił m.in. 
o tym, iż „uniwersytet i prakty-
kę gospodarczą różnią dystan-
se czasowe, ważna jest więc 
wielokierunkowa współpraca”. 
Profesor Tomanek zabrał głos 
także w sesji „Przyszłość BPO/
SSC w Polsce i Europie”, gdzie 
dyskutowano m.in. o naj-
nowszych trendach i rozwoju 
branży, ale także o rekrutacji, 
szkoleniach i systemie moty-
wacyjnym. W czasie tej sesji 
rektor nawiązał do roli orga-
nizacji studenckich przeja-
wiającej się m.in. w realnych 
kontaktach z biznesem i ich 
przełożeniu na kształtowanie 
kadr sektora.

Inteligentne miasta
W sesji „Smart City – mia-
sto inteligentne i przyjazne” 
prof. Jacek Szołtysek przeko-
nywał z kolei uczestników, 
że „celem zagospodarowa-
nia przestrzeni miejskiej jest 
to, żeby mieszkańcom żyło się 
w niej dobrze. Wtedy jakość 
życia wzrasta. Miasto musi 
zaspokajać potrzeby miesz-
kańców tu i teraz oraz w przy-
szłości. Nowe technologie zaś 
to okazja, a ich wykorzysta-
nie ułatwia zaspokajanie tych 
potrzeb”.

Niejednorodny 
konsument
W sesji „Nowy konsument, 
nowa ekonomia” UE Kato-
wice w roli prelegenta 

reprezentował prorektor ds. 
edukacji i internacjonaliza-
cji, prof. Sławomir Smyczek. 
W swojej wypowiedzi tłuma-
czył, że „z jednej strony mamy 
konsumenta, który jest mocno 
zdigitalizowany, a z drugiej 
często jeszcze konsumen-
ta – abstynenta cyfrowego. 
Musimy dopasowywać kanały 
komunikacji do jednego i dru-
giego. Nie możemy nastawiać 
się tylko na cyfrowe narzę-
dzia”. Poruszył też kwestię 
zmiany nastawienia uczelni 
do studenta. „Trzeba widzieć 
w nim konsumenta, partnera 
biznesowego” – podkreślał.

Energetyka i środowisko
W sesji „Energetyka oparta 
na węglu” jako ekspert zabrał 
głos prof. Jan Wojtyła. W dys-
kusji poruszono m.in. temat 
bezpieczeństwa energetyczne-
go, niezależności i polityki śro-
dowiskowej. Dyskutowano, czy 
te rozbieżne kierunki można 
pogodzić, czy też nie. Profesor, 
z racji pełnionej funkcji prze-
wodniczącego Rady Nadzor-
czej Polskiej Grupy Górniczej, 
wziął także udział w prezenta-
cji strategii PGG.

Biznes a prawo
W roli eksperta w sesji „Prawo 
sprzyjające biznesowi” wystą-
pił dr Borys Budka. Nawiązując 
do poruszonego wątku efek-
tywnego wymiaru sprawiedli-
wości, mówił, że w Polsce nie 
przeprowadza się właściwej 
reformy sądownictwa. Pod-
czas sesji rozmawiano także 
o jakości stanowionego prawa 
i jego skutkach dla działalności 
gospodarczej oraz o zaufaniu 
biznesu do polityków.

Tymczasem 
w kuluarach…
W kuluarach zaś eksperci 
UE Katowice udzielali wypo-
wiedzi dla mediów na poru-
szane w ramach kongresu 
ważkie tematy, jak np. polityka 
pieniężna czy rola start-upów 
w kształtowaniu gospodar-
ki. Biorąc pod uwagę wpływ 
naszej uczelni na kształt 
Europejskiego Kongresu 



asked by the media to com-
ment on the important issues 
raised at the Congress, such 
as the monetary policy or the 
role of start-ups in the devel-
opment of the economy. When 
thinking about the impact 
our University had on how 
the European Economic Con-
gress looked like, one should 
remember that our Rector was 
a member of the EEC Board 
and that every year our stu-
dents are involved in the EEC 
– Leaders of Tomorrow project, 
many of them working there 
as volunteers.

Besides, some of the staff  
members representing the big-
gest companies and institu-
tions – many of whom could 
be seen in an exhibition hall 
during the accompanying fairs 
– graduated from UE Katowice.

EEC – Leaders of Tomor-
row and our graduate’s 
success at the European 
Start-up Days
The Congress accompanying 
events included the 3rd edition 
of EEC – Leaders of Tomor-
row project, i.e. two days of 
meetings between students 
and business leaders, top 
politicians or media repre-
sentatives, held at UE Kato-
wice (10-11 May) and the 2nd 
edition of European Start-up 
Days, which connect start-ups 
and corporations, organised 
in the Spodek hall in Katowice 
(11-12 May).

We are also proud to men-
tion that a start-up called 
“Waterless”, set up by Nor-
bert Walczyński, our graduate, 
found itself among the top 
100 most innovative business 
ideas at the European Start-up 
Days contest and was present-
ed in the dedicated space of 
the Scale-up Alley in Spodek.
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Gospodarczego, warto przy-
pomnieć, że w Radzie EEC 
zasiada nasz rektor, a studen-
ci co roku uczestniczą w pro-
jekcie EEC – Liderzy Przy-
szłości – w tym licznie jako 
wolontariusze.

Nie sposób pominąć także 
aktywnej roli pracowników 
największych fi rm i instytu-
cji będących absolwentami 
UE Katowice, których licznie 
można było spotkać w hali 
wystawienniczej podczas 
towarzyszących kongresowi 
targów.

EEC – Liderzy Przyszłości 
i sukces naszego absol-
wenta w ramach Euro-
pean Start-up Days
Kongresowi towarzyszyły: 
3. edycja projektu EEC – Lide-
rzy Przyszłości, czyli dwa dni 
spotkań studentów z lidera-
mi świata biznesu, polityki 
i mediów odbywające się na 
UE w Katowicach (10-11 maja) 
oraz 2. edycja European Start-
-up Days, wydarzenia łączące-
go start-upy i korporacje, które 
odbywało się w katowickim 
Spodku (11-12 maja).

Warto nadmienić, że start-up 
„Waterless”, którego założy-
cielem jest nasz absolwent 
Norbert Walczyński, został 
zakwalifi kowany do 100 naj-
bardziej innowacyjnych pomy-
słów na biznes w konkursie 
European Start-up Days i był 
prezentowany w dedykowanej 
przestrzeni Scale-up Alley 
w katowickim Spodku.

 Prof. J. Wojtyła (pierwszy z lewej), fot. PTWP 

/ Prof. J. Wojtyła (fi rst on the left), photo PTWP

 Prof. R. Tomanek (pośrodku) podczas sesji 

„Nowa oświata – zatrudnienie i innowacyjność”, 

fot. M. Kiczka / Prof. R. Tomanek (in the mid-

dle) at a session entitled “Modern education – 

employment and innovation”, photo M. Kiczka

 Prof. S. Smyczek (trzeci od lewej), 

fot. M. Kiczka / Prof. S. Smyczek ( third on the 

left), photo M. Kiczka

 Prof. J. Szołtysek (z lewej),  fot. PTWP / Prof. 

J. Szołtysek (on the left), photo PTWP
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Radosław Pyff el, fot. / photo UE Katowice

Wadim Tyszkiewicz, fot. / photo UE Katowice
Andrius Kubilius, fot. / photo UE Katowice

Ideą projektu jest zwiększe-
nie udziału młodych ludzi 
w życiu publicznym oraz pro-
mowanie wśród nich aktyw-
nej postawy obywatelskiej. 
Głównym założeniem inicjatywy 
jest stworzenie przestrzeni 
włączającej w europejską 
debatę przyszłych liderów życia 
gospodarczego i publicznego oraz 
szersze otwarcie kongresu na 
przedsiębiorczych i aktywnych 
młodych ludzi. 

W tym roku uniwersytet gościł 
przedstawicieli świata biznesu, 
polityki, przedsiębiorców i eks-
pertów. Wykłady rozpoczęły się 
wystąpieniem Wadima Tyszkie-
wicza – prezydenta Nowej Soli, 

który przedstawił studentom 
podstawy organizacji i zarządza-
nia miastem. Następnie zapre-
zentował się Radosław Pyff el 
– zastępca dyrektora, członek 
rady dyrektorów Azjatyckiego 
Banku Inwestycji Infrastruktural-
nych (AIIB). W swoim wystąpie-
niu nakreślił charakter i inten-
sywność rozwijających się relacji 
na linii Chiny – Europa. Wśród 
zaproszonych gości był również 
Andrius Kubilius – polityk, dzia-
łacz opozycji w okresie ZSRR, były 
premier Litwy, przewodniczący 
Związku Ojczyzny, który przeana-
lizował obecną sytuację społecz-
no-gospodarczą Europy, proble-
my geopolityczne oraz wyzwania 
i szanse dla Polski. Pierwszy dzień 

projektu zakończył wykład Zbi-
gniewa Jakubasa – właściciela 
Grupy Kapitałowej Multico, który 
skupił się na tematyce etyki 
w biznesie. Przedstawił również 
problemy, z jakimi musi zmierzyć 
się współczesny kapitalizm. 

Drugi dzień wykładów zainaugu-
rował Przemysław Schmidt – czło-
nek zarządu Getfresh Sp. z o.o., 
który podzielił się ze studenta-
mi własnymi doświadczeniami 
menedżerskimi. Kolejny prele-
gent – Arvind Bali z Indii, CEO, 
Videocon, podkreślił rolę mło-
dych ludzi jako liderów przyszło-
ści. Następnie Krzysztof Materna 
zaprezentował aspekty współ-
istnienia i współprzenikania się 

kultury i biznesu. Doktor hab. 
Robert Gwiazdowski – polski 
prawnik, komentator gospodar-
czy, ekspert w dziedzinie podat-
ków w Centrum im. Adama 
Smitha – przedstawił z kolei 
wyzwania i problemy współcze-
snej gospodarki naszego kraju, 
w szczególności związane z funk-
cjonowaniem przedsiębiorstw. 
Tegoroczną edycję wykładów 
zakończył książę Michael von 
Liechtenstein, prezes zarządu 
Geopolitical Information Service 
AG, który w swoim wystąpieniu 
podkreślił, jak ważną rolę w roz-
woju każdego młodego człowieka 
pełni  dobre wykształcenie.

Kinga Okrzesik-Faruga

EEC – Liderzy Przyszłości.
III edycja

© Coloures-Pic – fotolia.com

343434 FORUM_nr 45 / 2017



Andrius Kubilius, fot. / photo UE Katowice

Przemysław Schmidt, fot. / photo UE Katowice

The project aims to 
increase the participation 
of young people in pub-
lic life and promote their 
active citizenship. The key 
objective of the initiative is 
to create a space for future 
business and public leaders 
to take part in the Euro-
pean debate, and to make 
the European Economic 
Congress more accessible 
to pro-active, enterprising 
young people.

This year, the invited guests 
included business sec-
tor representatives, politi-
cians, entrepreneurs and 
experts. The fi rst speaker 
was Wadim Tyszkiewicz, 
President of Nowa Sól, who 
familiarized students with 
the basics of city organi-
zation and management. 
Later on, Radosław Pyff el, 

Deputy Director and Mem-
ber of the Board of Direc-
tors of the Asian Infrastruc-
ture Investment Bank (AIIB), 
described the nature and 
intensity of the expanding 
relations between Europe 
and China. The next speech 
was delivered by Andrius 
Kubilius – politician, oppo-
sition activist in the Soviet 
Union period, former Prime 
Minister of Lithuania, chair-
man of the Homeland 
Union, who discussed the 
current social and economic 
situation in Europe as well 
as the geopolitical prob-
lems, challenges and oppor-
tunities facing Poland. The 
fi rst day of the event closed 
with a lecture given by 
Zbigniew Jakubas – owner 
of the Multico Capital 
Group, focusing on issues 
related to business ethics. 

EEC – Leaders of Tomorrow. 3rd edition

He also talked about problems fac-
ing contemporary capitalism. 

The second day began with a pres-
entation by Przemysław Schmidt – 
Member of the Board of Getfresh 
Sp. z o.o., who shared with the stu-
dents his own management expe-
rience. The next speaker – Arvind 
Bali from India, CEO of Videocon, 
emphasized the role of young peo-
ple as the leaders of the future. 
Later on, Krzysztof Materna pre-
sented various aspects of the co-
existence and mutual permeation 
of culture and business, followed 
by Dr hab. Robert Gwiazdowski, 

Polish lawyer, business commenta-
tor, tax expert at the Adam Smith 
Center, who outlined the problems 
and challenges facing our country’s 
economy, in particular those related 
to enterprise operation. In the fi nal 
lecture of this year’s edition, Prince 
Michael von Liechtenstein, Chair-
man of the Board of Geopolitical 
Information Service AG, stressed the 
role of learning and good education 
in the development of every young 
person.

Arvind Bali, fot. / photo UE Katowice
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„9000 uczestników EEC, 2000 uczest-
ników Liderów Przyszłości i niezliczona 
ilość obserwatorów w sieci” – tak rek-
tor prof. Robert Tomanek na konferen-
cji prasowej podsumował Europejski 
Kongres Gospodarczy oraz zrealizowany 
w kampusie Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach projekt Liderzy Przy-
szłości (imprezę towarzyszącą EEC).

W podsumowaniu uczestniczyli także 
m.in.: prof. Jerzy Buzek – poseł do Par-
lamentu Europejskiego, przewodniczący 
Rady EEC, Jarosław Wieczorek – wojewo-
da śląski, Wojciech Saługa – marszałek 

województwa śląskiego, dr Marcin 
Krupa – prezydent Katowic oraz Woj-
ciech Kuśpik – prezes zarządu PTWP SA, 
inicjator i organizator EEC.

„Jestem z Was dumny”
Po konferencji prasowej odbyło się spo-
tkanie ze studentami współpracujący-
mi w charakterze wolontariuszy podczas 
organizacji kongresu. Wręczono im cer-
tyfi katy i upominki. Organizatorzy ser-
decznie podziękowali wolontariuszom, 
którzy licznie uczestniczyli w przygoto-
waniu tego prestiżowego wydarzenia, 
a także w samych wykładach. Profesor 

Tomanek, kierując słowa do studentów, 
mówił: „Jestem z Was dumny, bez Was 
nie byłoby takich wydarzeń”.

„Podziękowania, które otrzymujemy od 
tak znakomitych postaci i osobowości, 
to coś niesamowitego. Tak naprawdę 
to my chcemy podziękować za okazję 
do przeżycia tak wyjątkowych doświad-
czeń, nauki kompetencji miękkich, pracy 
w grupie” – przyznał przedstawiciel 
wolontariuszy.

Agnieszka Put

Podsumowanie
rekordowej
edycji kongresu
i podziękowania
dla wolontariuszy

The record edition of the
Congress summarised and
a word of thanks to volunteers

Podczas konferencji prasowej, fot. E. Lachowicz-

-Santos / At the press conference, photo 

E. Lachowicz-Santos
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– “The audience of 9,000 at the EEC, 
2,000 participants in “Leaders of 
Tomorrow” and an uncountable num-
ber of those who followed the event 
online” – this is how Prof. Robert 
Tomanek, the Rector, summarised the 
European Economic Congress and the 
“Leaders of Tomorrow” project organ-
ized (as an EEC accompanying event) 
at the campus of the University of Eco-
nomics in Katowice 

The Congress was also summed up by: 
Prof. Jerzy Buzek – Member of the Euro-
pean Parliament and Chairman of EEC’s 
Program Board, Jarosław Wieczorek – 
Voivode of Silesia, Wojciech Saługa – 
Marshal of the Silesian Voivodeship, dr 
Marcin Krupa – Mayor of Katowice and 
Wojciech Kuśpik – PTWP’s Chairman of 
the Board, the initiator and organiser of 
the EEC.

„I’m proud of you”
The press conference was followed by 
a meeting with the students who vol-
unteered to assist in the organisation 
of the Congress. They received certifi -
cates and souvenirs. The organizers 
expressed their gratitude to the volun-
teers who had gathered in a vast num-
ber to help to prepare that prestigious 
event and who had also attended the 
lectures. When addressing the students, 
Prof. Tomanek said: “I’m proud of you, 
no such event could ever take place 
without you.”

– “It is an amazing feeling to receive the 
words of thanks from all these outstand-
ing people and reputable personalities. 
Actually, it is us who would like to thank 
for being given an opportunity to experi-
ence something so unique, practice soft 
skills and learn how to work in a team” 
– a representative of the volunteers 
admitted.

Podziękowania dla wolontariuszy, fot. E. Lachowicz-Santos / A word of thanks to the volunteers, photo E. Lachowicz-Santos

  ponad 9000 uczestników z Polski i zagranicy

  ponad 800 prelegentów i 132 sesje

  blisko 2000 uczestników projektu EEC – Liderzy 
Przyszłości

  niemal 6000 publikacji dotyczących wydarzenia

  ponad 375 000 widzów relacji kongresu online

  over 9,000 attendees from Poland and abroad

  over 800 speakers at 132 sessions

  almost 2,000 participants in the EEC – Leaders 
of Tomorrow project

  almost 6,000 related publications

  over 375,000 viewers following the Congress 
online

Tegoroczna edycja EEC w liczbach: EEC 2017 in fi gures:
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Ranking Szkół Wyższych 2017 
mierzony majątkiem najbogat-
szych Polaków został przygoto-
wany na podstawie dostępnych 
informacji publicznych, w tym: 
sprawozdań fi nansowych, kapi-
talizacji spółek publicznych oraz 
informacji ogólnodostępnych na 
temat zmian właścicielskich. Dane 
o majątku absolwentów  multimi-
lionerów pokazują, że jedni z naj-
bogatszych Polaków zdobywali 
wykształcenie na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach.

Warto też przypomnieć, że pod 
koniec ubiegłego roku Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Katowicach 
uzyskał drugi wynik w regionie 
w „kuźni prezesów” – corocz-
nym rankingu „Rzeczpospolitej” 
badającym, które uczelnie kończą 
dyrektorzy największych polskich 
fi rm. Pisaliśmy o tym na stronie 
16 ostatniego numeru „Forum”.

Źródło: Kuwik Ciesielski
Family Offi  ce

The 2017 Ranking of Higher Edu-
cation Institutions measured with 
the personal net worth of the 
richest Poles was compiled based 
on public information including 
fi nancial statements, the capi-
talization of public companies, 
and publicly available informa-
tion on changes in ownership. The 
data concerning the personal net 
worth of alumni-multimillionaires 
reveal that some of the richest 
Poles graduated from the Univer-
sity of Economics in Katowice. 

Last year, the University of Eco-
nomics in Katowice ranked 
second in the region as a CEO 
breeding ground, the annual 
“Rzeczpospolita” ranking into 
what universities the CEOs of 
Poland’s largest fi rms graduate 
from. We wrote about this on 
page 16 in the previous “Forum”.

Source: Kuwik Ciesielski 
Family Offi  ce

Studenci rywalizowali m.in. 
z przedstawicielami uczel-
ni z Holandii (Avans Universi-
ty of Applied Science), Fran-
cji (IAE Savoie Mont Blanc), 
Niemiec (University of Kassel), 
Węgier (Budapest Business 
School), Włoch (University of 
Trento), Norwegii (Harstad 
University College), Rumu-
nii (University of Bucharest) 
czy Finlandii (Seinajoki Uni-
versity of Applied Sciences). 
Reprezentanci UE Katowice 
zosvtali wyłonieni w drodze 
postępowania kwalifi kacyjne-
go, a następnie przeszkole-
ni z zasad, reguł i przebiegu 
gry symulacyjnej przez człon-
ków Koła Naukowego Aware-
Net Club, pełniących funkcję 
międzynarodowych tutorów 
Markstrat.

Gra organizowana jest przez 
stowarzyszenie Dukenet, któ-
rego Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach jest członkiem 
od 2008 roku. Opiekunami 
naszych studentów biorących 
udział w grze są prof. Justyna 
Matysiewicz i prof. Sławomir 
Smyczek.

W trakcie Markstrat uczestni-
cy pracują w międzynarodo-
wych grupach podzielonych na 
trzy branże. Dzięki symulacjom 
komputerowym mogą zdobyć 
praktyczną wiedzę dotyczą-
cą podejmowania strategicz-
nych decyzji marketingowych 
dla fi rm działających w warun-
kach globalnej konkuren-
cji. O sukcesie grupy decydu-
je zarówno wynik fi nansowy 
i udziały w rynku, jak również 
osiągnięte cele marketingowe. 

Kształcimy milionerów

We graduate millionaires

Sławomir Smyczek

Sukcesy naszych
studentów

w międzynarodowej
grze marketingowej

Markstrat

©
subjob - stock.adobe.com

©
subjob - stock.adobe.com
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The game is organised by 
Dukenet and the University 
of Economics in Katowice has 
been a member of this union 
since 2008. Our students who 
participated in the game could 
rely on the professional sup-
port from Prof. Justyna Maty-
siewicz and Prof. Sławomir 
Smyczek.

In the course of the Mark-
strat game contestants work 
in international teams, divided 
into three industries. Computer 
simulations help them to gain 
practical knowledge of how 
strategic marketing decisions 
may be made in companies 
which face global competi-
tion. A team’s success depends 
on its fi nancial result, market 
share and the extent to which 
their marketing objectives have 
been met. Supervising teachers 
evaluate contestants’ ability 
to share knowledge and ideas 
with fellow Markstrat play-
ers, to do well in cross-cultural 
teams and eff ectively present 
the results of their work.

Our students’ involvement, 
hard work and eff orts led to 
a number of achievements.

In Budapest, in the game 
organised by 
Budapest Business 
School, they won 

the following medals in their 
specifi c industries:

  gold: Ewa Kinasz, Joanna 
Kucia, Magdalena Rudaw-
ska, Michał Wróbel and 
Jakub Wolny,

  silver: Natalia Lot and Mari-
anna Macha,

  bronze: Agnieszka Kocot, 
Paweł Adamczyk, Dawid 
Fuchs, Wojciech Golog and 
Patryk Pallach.

In Annecy at IAE Savoie Mont 
Blanc they won:

  gold medals: Olimpia 
Buczek, Berenika Bogunia,

  silver medal: Beatrycze 
Niebieszczańska,

  and bronze ones: Miroslava 
Kubenova, Anna Ambroż, 
Maja Kinielska, Jagoda 
Jochemczyk, Filip Bielecki, 
Olga Górnik and Remigiusz 
Stokowy.

Our sincere congratulations to 
all the students and a lot of 
success in the future, in par-
ticular, when dealing with real 
market conditions.

Our students’ success
in the international

marketing game
of Markstrat

Opiekunowie naukowi oceniają także 
zdolność dzielenia się wiedzą i pomysłami 
z innymi uczestnikami Markstrat, umiejęt-
ności pracy w grupie wielokulturowej oraz 
prezentowania osiągniętych wyników.

Duże zaangażowanie, rzetelna praca 
i wysiłek naszych studentów zaowocowały 
licznymi sukcesami.

W Budapeszcie w organizowanej przez 
Budapest Business School grze zdobyli 
w poszczególnych branżach:

  złoto: Ewa Kinasz, Joanna Kucia, Mag-
dalena Rudawska, Michał Wróbel 
i Jakub Wolny,

  srebro: Natalia Lot i Marianna Macha,
  brąz: Agnieszka Kocot, Paweł Adam-
czyk, Dawid Fuchs, Wojciech Golog 
i Patryk Pallach.

W Annecy na IAE Savoie Mont Blanc zdo-
byli z kolei:

  złoto: Olimpia Buczek, Berenika 
Bogunia,

  srebro: Beatrycze Niebieszczańska,
  brąz: Miroslava Kubenova, Anna 
Ambroż, Maja Kinielska, Jagoda 
Jochemczyk, Filip Bielecki, Olga Górnik, 
Remigiusz Stokowy.

Wszystkim studentom gratulujemy 
i życzymy kolejnych sukcesów, szczególnie 
w realiach prawdziwego rynku.

DUKENET jest międzynarodowym stowa-
rzyszeniem uczelni w dziedzinie marketin-
gu, handlu i biznesu międzynarodowego, 
zrzesza 16 uniwersytetów z całej Europy. 
Stowarzyszenie realizuje liczne międzyna-
rodowe projekty dydaktyczne i naukowe, 
jest odpowiedzialne za tworzenie i reali-
zację modułów edukacyjnych, a także za 
publikacje naukowe.

DUKENET is an international union of uni-
versities in the fi eld of marketing, com-
merce and international business, gather-
ing 16 universities from all over Europe. 
The union conducts a variety of interna-
tional didactic and research projects and 
is responsible for creation and implemen-
tation of educational modules, as well as 
for scientifi c publications.

The students competed 
against their counterparts from 
universities in the Nether -
lands (Avans University of 
Applied Science), France (IAE 
Savoie Mont Blanc), Ger-
many (University of Kassel), 
Hungary (Budapest Busi-
ness School), Italy (University 
of Trento), Norway (Harstad 
University College), Roma-
nia (University of Bucharest) 
and Finland (Seinajoki Uni-
versity of Applied Sciences). 
The students representing 
UE Katowice were selected 
after a qualifi cation process 
and, afterwards, trained in the 
principles, rules and proce-
dures of the simulation game 
by members of AwareNet Club 
research group, who acted as 
Markstrat international tutors.
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Więcej informacji: / For more information, visit: 
www.primenetworking.eu/euroweek.html
www.facebook.com/theforestnation

Studenci kierunku Internatio-
nal Business – Łukasz Kuch-
na i Igor Golonka – zdobyli 
pierwszą nagrodę w między-
narodowym konkursie nauko-
wo-dydaktycznym Euroweek 
2017 pt. „Creativity and Entre-
preneurship: From Social to 
High Tech” organizowanym 
w portugalskiej Coimbrze 
w dniach 1-6 maja br.

Studenci pod kierunkiem kie-
rownika Katedry Przedsiębior-
czości prof. Wojciecha Dydu-
cha wraz ze studentami i ich 
opiekunami z Belgii i Francji 
przygotowali projekt pt. „Cra-
fting Design and Sustainabili-
ty: Eco-decoration”, w którym 
byli odpowiedzialni za przygo-
towanie biznesplanu i strategii 
komercjalizacji pomysłu pole-
gającego na produkcji ozdób 
z aluminium pozyskanego 
z recyklingu. 

Istotą konkursu jest przygoto-
wanie projektu badawczego 
przez sześcioosobowe zespo-
ły międzynarodowe złożone 
ze studentów z trzech krajów. 
Praca zaczyna się w listopadzie 
i obejmuje przygotowanie 
i przeprowadzenie badań , 
analizę porównawczą wyników 

z trzech krajów. Na tej pod-
stawie studenci przygoto-
wują rozwiązanie strategicz-
ne, przedsiębiorczy pomysł, 
wdrożenie nowego produktu 
itp. Zespoły prezentują swoje 
projekty podczas konferen-
cji mię dzynarodowej, organi-
zowanej corocznie na jed-
nej z uczelni sieci Prime. Jury 
złożone z nauczycieli aka-
demickich ocenia je i wyła-
nia najlepsze. W latach 2005 
i 2015 organizatorem Euro-
week był Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach. Z inicja-
tywy prof. Dyducha tematem 
przewodnim konkursu od roku 
2015 jest „Twórczość i przed-
siębiorczość” (Creativity and 
Entrepreneurship). 

Pomysł na przedsięwzięcie biz-
nesowe, rzetelnie przygoto-
wany plan jego komercjalizacji 
oraz strategia wejścia na rynek 
zostały szczególnie docenio-
ne przez międzynarodowe jury 
w projekcie z naszej uczelni.

„European Week Conference 
to wspaniała okazja do spraw-
dzenia swoich umiejętności, 
wiedzy oraz możliwości w śro-
dowisku międzykulturowym 
– uważa Łukasz Kuchna, lider 

polskiego zespołu. – Myślę, że 
z całym zespołem wykorzysta-
liśmy ją w stu procentach!”

Z kolei zespół studentów 
w składzie: Magdalena Fran-
cuz, Igor Golonka, Anna Janik 
i Łukasz Kuchna zdobył brą-
zowy medal w innym między-
narodowym konkursie – na 
najlepszą strategię dla World 
Wild Fund for Nature (WWF) 
dotyczącą wzrostu świadomo-
ści społeczeństwa nt. działal-
ności tej organizacji. Również 
pod kierunkiem prof. Dyducha 
zespół pracował od listopada 
ubiegłego roku do marca br., 
przygotowując poszczególne 
elementy strategii. Konkurs 
odbył się 31 marca w siedzi-
bie WWF Belgium w Brukseli, 
gdzie zespoły z poszczególnych 
uczelni na żywo prezentowa-
ły przygotowane przez siebie 
strategie. Nasi studenci otrzy-
mali wysokie noty od jury zło-
żonego z przedstawicieli WWF.

„Projekt nazwaliśmy The 
Forest Nation. To nasza wła-
sna inicjatywa, obejmują-
ca obok samej strategii fi lm 

promocyjny i wydarzenie na 
Facebooku – mówią Magda-
lena Francuz i Anna Janik. – 
Liczymy, że spodobała się ona 
naszym odbiorcom, jak i przed-
stawicielom WWF. Mamy 
nadzieję, że swoimi działania-
mi chociaż w niewielkim stop-
niu przyczyniliśmy się do wzro-
stu świadomości związanej 
z problemem wylesiania”.

„Bardzo się cieszę z sukce-
sów silnej ekipy i serdecznie 
gratuluję – mówi Wojciech 
Dyduch. – Te wysokie miej-
sca na podium w dwóch róż-
nych konkursach wskazują, że 
nasi studenci potrafi ą wyko-
rzystywać wiedzę zdobytą na 
Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Katowicach i z powodze-
niem rywalizować w między-
narodowym otoczeniu, wygry-
wając ze swoimi rówieśnikami 
z innych krajów” .

Marcin Baron

Międzynarodowe
osiągnięcia studentów
Wydziału Zarządzania
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Łukasz Kuchna and Igor 
Golonka, students of Inter-
national Business, won the 
fi rst prize at an international 
research and didactic com-
petition of Euroweek 2017 
under the title of: “Creativity 
and Entrepreneurship: From 
Social to High Tech”, organ-
ized in Coimbra, Portugal, 
from 1 to 6 May 2017.

The team guided by Prof. 
Wojciech Dyduch, Head of 
the Department of Entrepre-
neurship, in cooperation with 
the students and their tutors 
from Belgium and France, 
came up with a project enti-
tled “Crafting Design and Sus-
tainability: Eco-decoration“, 
in which their role was to 
draw up a business plan and 
a commercialisation strategy 
for the business idea which 
was about the production of 
decorations made of recycled 
aluminium. 

In the contest, internation-
al six-member teams, com-
posed of students from three 
countries, work on a research 
project. Their work commenc-
es in November and involves 
planning and conducting 

research and carrying out 
a comparison analysis of 
results obtained in the three 
countries. Based on that stu-
dents design a new strate-
gic solution, an enterprising 
concept, a new product to be 
launched etc. Teams present 
their projects at an interna-
tional conference, which is 
held annually at one of the 
universities belonging to the 
Prime network. The jury com-
posed of academic teach-
ers evaluate these projects 
and choose the best ones. In 
the years of 2005 and 2015 
Euroweek was hosted by the 
University of Economics in 
Katowice. As recommended 
by Prof. Wojciech Dyduch, 
since 2015 the main theme of 
the competition has been Cre-
ativity and Entrepreneurship. 

A business undertaking 
designed in our University’s 
project, a reliable plan for its 
commercialisation and launch 
on the market were evaluat-
ed highly by the internation-
al jury.

– European Week Confer-
ence is an excellent opportu-
nity for us to test our skills, 

International
achievements of the
students from the Faculty
of Management

Fot. archiwum uczest-

ników konkursu / 

Photo participants 

archive
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knowledge and potential 
in a cross-cultu ral envi-
ronment – says Łukasz 
Kuchna, the Polish team 
leader. – I believe that 
our entire team have 
made the best use of this 
chance!

Another student team, 
consisting of Magdalena 
Francuz, Igor Golonka, 
Anna Janik and Łukasz 
Kuchna, won a bronze 
medal in an internation-
al contest for the best 
strategy for the World 
Wild Fund for Nature 
(WWF), to help raise 
the society’s aware-
ness about the activi-
ties carried out by this 
organization. Also sup-
ported by Prof. Wojciech 
Dyduch the team worked 
from November 2016 to 
March 2017 on the spe-
cifi c components of the 
strategy. The contest 
took place on 31 March 
in the seat of WWF Bel-
gium in Brussels, where 
the teams from specif-
ic universities delivered 
‘live’ presentations of 
the strategies they had 
devised. Our students 
showed the results of 
their work and received 
high marks from the jury 
composed of the repre-
sentatives of WWF.

 – Our project was called 
The Forest Nation. This 
is our own initiative, 
and the strategy itself 
is supplemented with 
a promotional video and 
a Facebook event – say 
Magdalena Francuz and 
Anna Janik. We believe 
our target audience as 
well as the represent-
atives of WWF have 
found them interest-
ing. We hope that our 
actions may, to some 
extent, contribute to 
better awareness about 
deforestation.

 – I’m very happy for the 
success of this strong 
team and would like 
to express my sincere 
congratulations – adds 
Wojciech Dyduch. – The 
top places on the podi-
um they achieved in 
two diff erent contests 
mean that our students 
are able to take advan-
tage of the knowledge 
acquired at the Universi-
ty of Economics in Kato-
wice and compete eff ec-
tively in an international 
environment, wining 
with their counterparts 
from other countries.

 

Podczas tygodniowego mię-
dzynarodowego projektu, 
w dniach 14-20 maja br., stu-
denci i pracownicy akademic-
cy dziewięciu uczelni bizneso-
wych, również spoza Europy, 
mieli okazję tworzyć innowa-
cyjne rozwiązania marketin-
gowe dla największej holen-
derskiej linii lotniczej – KLM. 
Uczestnicy projektu mogli 
rozwinąć swoje kompeten-
cje w zakresie kreatywności, 
komunikacji w międzynaro-
dowym zespole, jak i skutecz-
nego prezentowania swoich 
pomysłów.

Studenci zostali podziele-
ni przez organizatorów na 
międzynarodowe zespoły, 
a celem ich pracy było zapro-
jektowanie unowocześnień 
w ramach jednej z czte-
rech kategorii tematycznych: 
„załoga”, „bezpieczeństwo”, 
„sprzedaż na pokładzie”, 
„tworzenie niezapomniane-
go, trwałego doświadczenia”. 
Głównym celem tygodniowej 
pracy zespołów było opraco-
wanie innowacyjnej koncep-
cji, przygotowanej bezpośred-
nio do wdrożenia przez dział 
marketingu KLM. Uczestni-
cy brali udział w warsztatach, 
które miały ułatwić im reali-
zację zadania, co dało moż-
liwość poznania procedur 
wdrażania innowacji bizne-
sowych w praktyce. Ponad-
to musieli poznać preferencje 

potencjalnych odbiorców swo-
ich rozwiązań, przeprowadza-
jąc badania terenowe. Prace 
kończyły się przedstawieniem 
prezentacji sprzedażowej dla 
działu odpowiedzialnego za 
akceptację innowacji. Wspar-
ciem dla uczestników projek-
tu byli przedstawiciele linii 
KLM aktywnie biorący udział 
w projekcie. 

Najbardziej wartościowym 
efektem Innovation Week 
jest cenne doświadczenie 
wyniesione z kolejnych eta-
pów tworzenia innowacji dla 
marki o silnej pozycji rynko-
wej. Studenci mogli korzystać 
z międzynarodowej platformy 
wymiany poglądów, a proces 
tworzenia nowych pomysłów 
był wspierany wieloma techni-
kami kreatywnymi. 

Reprezentantami Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach 
byli Wojciech Dorobisz, Dawid 
Fuchs, Igor Golonka oraz Grze-
gorz Markowski, a rolę opieku-
na grupy pełniła mgr Agniesz-
ka Tetla. Wygrana przypadła 
zespołowi,  którego członkiem 
był Igor Golonka. Zwycię-
ski zespół wymyślił maskot-
kę „Bluey”, która miała pomóc 
najmłodszym pasażerom zro-
zumieć zasady bezpieczeń-
stwa w samolocie, dotrzymać 
im towarzystwa i dostarczyć 
miłych wspomnień, a także 
wspomóc rodziców w zapew-
nieniu ich dzieciom bezpie-
czeństwa podczas lotu. Kilka 
dni intensywnej pracy poka-
zało uczestnikom, jak działa 
marketing w fi rmie międzyna-
rodowej oraz jak wiele godzin 
potrzeba na przygotowanie 
odpowiedniej strategii dla 
wymagającego klienta.
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Agnieszka Tetla

Innovation Week
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From 14 to 20 May 2017, dur-
ing this weekly international 
project, students and teachers 
from nine business schools, 
including some non-European 
ones, were off ered an oppor-
tunity to create innovative 
marketing solutions for the 
biggest Dutch airline – KLM. 
Project participants were able 
to develop their competencies 

related to creativity, communi-
cation in international team-
work as well as eff ective pres-
entation of their ideas.

Students were divided by 
organizers into international 
teams, with the aim of design-
ing modern improvements 
in one of the four thematic 
categories: “crew”, “safety”, 
“onboard sales”, “creation of 
an unforgettable and lasting 
experience”. The key objec-
tive of the teams’ week-long 
eff orts was to come up with 
an innovative concept that 
could be readily implement-
ed by KLM Marketing Depart-
ment. Workshops were held 
to allow participants to get 

acquainted with the proce-
dures followed when put-
ting business innovations in 
practical use and thus help 
them fulfi l the task. They also 
needed to identify preferenc-
es demonstrated by potential 
benefi ciaries of the proposed 
solutions by conducting fi eld 
research. At the fi nal stage, 
a sales pitch was delivered to 
the department responsible 
for the acceptance of the inno-
vation. KLM airline representa-
tives, who took active part in 
the project, were of great sup-
port to the attendees.

However, the most valuable 
benefi t to be derived from 
the Innovation Week was the 
experience gained by work-
ing on the subsequent stages 
of innovation development 
for a brand with such a strong 
market presence. Students 
were free to use an interna-
tional platform for sharing 
and exchanging ideas, and 
the concept creation process 

was facilitated by an array of 
accessible creative techniques.

The University of Economics 
in Katowice was represented 
by Wojciech Dorobisz, Dawid 
Fuchs, Igor Golonka and Grze-
gorz Markowski, under the 
guidance of Agnieszka Tetla. 
As it turned out, Igor Golon-
ka’s team won the competi-
tion. The winner concept was 
“Bluey” – a toy which was 
designed to help the young-
est passengers to under-
stand onboard safety rules, 
keep them company and cre-
ate nice memories as well as 
assisting parents in ensuring 
safety for their children dur-
ing a fl ight. These several days 
of hard work could show the 
participants what marketing 
in a multinational is about and 
how many hours it takes to 
devise a successful strategy to 
be accepted by a demanding 
customer.
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Międzynarodowa 
konferencja naukowa 

MAG Scholar w murach 
naszej uczelni

MAG Scholar – 
international scientifi c 

conference at our 
University

®
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Marta Grybś-Kabocik
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This edition of the MAG Scholar scien-
tifi c conference series focusing on mar-
keting, business and tourism, the fi rst 
held in Poland, was co-organized by the 
Department of Consumer Research. It 
brought together scientists from 16 aca-
demic institutions based in Australia, 
China, Hungary, India, New Zealand, the 
Philippines, Romania, Slovakia, Turkey, 
the USA, and Poland, who came to pre-
sent the latest fi ndings of their research. 

The conference was opened by Prof. 
Sławomir Smyczek, Vice-Rector for Edu-
cation and Internationalization, and 
Prof. Kim Fam, Director General of MAG 
Scholar. This was followed by the open-
ing lecture entitled New trends in mar-
keting on liberalizing energy market, 
delivered by Grzegorz Lot, Vice-Presi-
dent of Tauron, and Dr Marzena Czar-
necka from the University of Econom-
ics in Katowice. The conference papers 

Katedra Badań Konsumpcji była 
współorganizatorem międzynarodo-
wej konferencji naukowej MAG Scho-
lar poświęconej marketingowi, bizne-
sowi i turystyce, która po raz pierwszy 
odbywała się w Polsce. Naukowcy 
reprezentujący 16 ośrodków akade-
mickich z Australii, Chin, Filipin, Indii, 
Nowej Zelandii, Rumunii, Słowacji, 
USA, Turcji, Węgier oraz Polski spotka-
li się w naszej uczelni, by zaprezento-
wać najnowsze wyniki swoich badań. 

Prorektor ds. edukacji i internacjona-
lizacji prof. Sławomir Smyczek oraz 
założyciel i dyrektor generalny sto-
warzyszenia MAG Scholar prof. Kim 
Fam uroczycie otworzyli konferencję. 
Następnie wykład inauguracyjny na 
temat nowych trendów na liberalizu-
jącym się rynku energii wygłosili wice-
prezes Zarządu Tauron Grzegorz Lot 

oraz dr Marzena Czarnecka z Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Katowicach. 
W trakcie konferencji obrady toczyły 
się w sesjach tematycznych poświęco-
nych problematyce marketingu, kon-
sumpcji i zachowań konsumenckich, 
biznesu międzynarodowego, nowych 
modeli biznesowych oraz wyzwań sto-
jących przed globalnym szkolnictwem 
wyższym. 

Honorowy patronat nad konferencją 
objęli: minister nauki i szkolnictwa 
wyższego Jarosław Gowin, prezydent 
Katowic Marcin Krupa oraz rektor Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach prof. Robert Tomanek. 

MAG Scholar to azjatyckie stowarzy-
szenie mające na celu promowanie 
najwyższej jakości badań naukowych 
umożliwiających rozwój teorii oraz 

were grouped into a number of thematic 
sessions related to marketing, consump-
tion and consumer behavior, interna-
tional business, new business models, 
and the challenges facing global higher 
education. 

The conference was held under the 
honorary patronage of Jarosław Gowin, 
Minister of Science and Higher Educa-
tion, Marcin Krupa, Mayor of the City 
of Katowice, and Prof. Robert Tomanek, 
Rector of the University of Economics in 
Katowice. 

MAG scholar is a prestigious Asian soci-
ety aiming to promote excellence in 
scientifi c research and thus enable the 
development of marketing theory and 
practice. It also aims to disseminate 
internationally the fi ndings of interdisci-
plinary research conducted by scientists 
and practitioners. MAG Scholar provides 
a platform for scientists and academics 
from all over the world to share knowl-
edge, experience and latest research 
results. The key objective of the society 
is to create a space for meetings and 
discussions related to marketing in Asia, 
in keeping with the motto “We know 
Asia better”. Prof. Sławomir Smyczek 
and Prof. Justyna Matysiewicz represent 
our University in this prestigious organi-
zation as MAG Scholar International 
Ambassadors.

praktyki zarządzania marketingowe-
go. Ma na celu także popularyzowanie 
interdyscyplinarnych badań naukow-
ców i praktyków na rynkach międzyna-
rodowych. Jest to platforma wymiany 
doświadczeń, wiedzy oraz najnowszych 
wyników badań dla naukowców oraz 
nauczycieli akademickich z całego świa-
ta. Główną ideą stowarzyszenia jest 
stworzenie przestrzeni do spotkań i roz-
mów na temat marketingu w Azji. Mot-
tem tego stowarzyszenia jest hasło „We 
know Asia better”. Profesor Sławomir 
Smyczek oraz prof. Justyna Matysiewicz 
reprezentują naszą uczelnię  w tym pre-
stiżowym stowarzyszeniu jako MAG 
Scholar International Ambassadors.
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Kto i co zyska?
„Jestem przekonany, że na 
umowie skorzystają w równym 
stopniu obie strony. Węglo-
koks zyska szczególnie dzięki 
ekspertyzom dostarczanym 
przez uniwersytet oraz pod-
noszeniu kwalifi kacji zawo-
dowych swoich pracowników. 
Uniwersytet wraz z umową 
pozyska z kolei pole badawcze, 
a studenci i absolwenci kolej-
ną ścieżkę rozwoju” – mówił 
przed podpisaniem umowy 
prof. R. Tomanek.

Szeroko rozumiana współ-
praca ma obejmować przede 
wszystkim kwestie związane 
z ekspertyzami, consultingiem 
i doradztwem ekonomiczno-
-prawnym. Wszelkie takie 
prace na rzecz Węglokoksu 
wykonywać będzie właśnie 
doświadczona kadra akade-
micka. Dla pracowników i stu-
dentów uniwersytetu to moż-
liwość pracy, nauki i rozwoju 
w rzeczywistym otoczeniu 
biznesowym, natomiast dla 
Węglokoksu pewność najwyż-
szej jakości wykonywanych 
usług.

Od lewej: S. Obidziński, prof. R. Tomanek, G. Tobiszowski, 

fot. UE Katowice / From the left: S. Obidziński, Prof. 

R. Tomanek, G. Tobiszowski, photo UE Katowice

Od lewej: prof. R. Tomanek i S. Obidziński, fot. UE Katowice / 

From the left: Prof. R. Tomanek i S. Obidziński, photo UE Katowice

Węglokoks SA i UE Katowice – 
razem dla rozwoju

nauki i biznesu

Marek Kiczka Pracownicy Węglokoksu będą z kolei opi-
niowali zmiany w procesie kształcenia, 
wskazując na potrzeby i wyzwania rynku 
i funkcjonujących na nim przedsiębiorstw. 
Współpraca z uczelnią to również szansa 
dla jej studentów na związanie się z fi rmą 
Węglokoks jeszcze w czasie nauki, a po 
jej zakończeniu zatrudnienia w przedsię-
biorstwie, które pozostaje liderem pol-
skiego eksportu węgla oraz nieustan-
nie w ramach Grupy Kapitałowej rozwija 
swoją działalność w branżach: górniczej, 
hutniczej, energetycznej i logistycznej.

Mariaż kapitału intelektualnego 
i biznesowego
„Intencją podejmowanej współpracy jest, 
abyśmy umieli obudować menedżerów, 
podmioty życia gospodarczego wsparciem 
intelektualnym, eksperckim jednostek 
naukowych. Nie może się to odbyć bez 
połączenia wiedzy i doświadczenia oraz 
wyczucia procesów, które są specyfi cz-
ne dla Śląska. Ważne jest także z drugiej 
strony, aby środowiska intelektualne czer-
pały z rozwoju podmiotów gospodarczych 
na Śląsku – mówił z kolei bezpośrednio 
przed podpisaniem umowy wiceminister 
energii G. Tobiszowski. – W wojewódz-
twie śląskim rodzi się ciekawy pomysł 
połączenia polskiego kapitału intelektu-
alnego z polskim kapitałem biznesowym. 
Serdecznie rektorowi oraz prezesowi gra-
tuluję” – dodał minister.

„W ramach tej umowy obiecujemy sobie 
bardzo wiele. Nasze ambitne cele, które 
chcemy osiągnąć, wymagają nowej wie-
dzy, nowych kompetencji – powiedział 
z kolei prezes Węglokoksu S. Obidziński. 
Wspomniał też, że sam ukończył na Uni-
wersytecie Ekonomicznym w Katowicach 
studia podyplomowe, dodając: – Każdy 
menedżer wie, że czas nauki tak napraw-
dę nigdy się nie kończy, dlatego mariaż 
nauki z praktyką postrzegam jako natural-
ną kolej rzeczy”.

Bezpośrednio po podpisaniu umowy głos 
zabrał także prof. Jan Wojtyła, rektor 
senior, przewodniczący Rady Nadzorczej 
Polskiej Grupy Górniczej. Mówił, iż „czas 
budowania wspólnot i solidarności prak-
tyki z nauką dziś ma nowy wymiar. Dzisiaj 
bycie naukowcem bez obecności w życiu 
gospodarczym nie może mieć miejsca, 
szczególnie w takiej dziedzinie jak eko-
nomia, która w dużej mierze jest nauką 
stosowaną”. 
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How and who will benefi t?
– I am convinced that the agreement 
will be equally and mutually benefi cial. 
Węglokoks will benefi t primarily from 
expert opinions prepared and delivered 
by the University and from the enhance-
ment of its employees’ professional com-
petencies. For the University, in turn, the 
agreement will mean access to a research 
fi eld and for its students and graduates 
one more career path to choose from – 
said Prof. R. Tomanek, before the conclu-
sion of the agreement.

This broadly defi ned cooperation is 
intended to include, fi rst of all, the issues 
related to expert evaluations, consulting, 
business and legal advice. Such services 
are to be off ered to Węglokoks by expe-
rienced academics. For the University’s 
staff  and students the collaboration will 
create opportunities for working, learning 
and developing in a real business setting, 
while for Węglokoks it will ensure premi-
um quality services that may be rendered 
and acquired that way.

Wystąpienie rektora, fot. UE Katowice /

The Rector’s address, photo UE Katowice

Wystąpienie prof. J. Wojtyły, fot. UE Katowice / Prof. J. Wojtyła’s address,

photo UE Katowice

Wystąpienie G. Tobiszowskiego, fot. UE Katowice / 

Mr G. Tobiszowski’s address, photo UE Katowice 

Węglokoks SA and
UE Katowice – hand in

hand for the development 
of science and business

Węglokoks employees will be asked for 
their recommendations on any potential 
changes to be introduced to the process 
of education, with the view to meet-
ing the needs and the challenges of the 
market and the enterprises which oper-
ate there. For students the cooperation 
between Węglokoks and the University 
means that they can establish links with 
this enterprise while still studying and 
– once they graduate – they can seek 
employment in the company, which is 
the leader in Polish coal exports and con-
tinues to grow dynamically, within their 
Group, in such industries as mining, met-
allurgy, power generation and logistics.

The marriage of intellectual capi-
tal and business capital 
– The reason behind the cooperation is an 
attempt to provide managers and busi-
ness entities with the intellectual sup-
port and expertise off ered by scientifi c 
centers. This cannot be done without the 
merger of knowledge, experience and 
the intuition about the processes that 
are commonplace in Silesia. On the other 
hand, it is also vital for the intellectual cir-
cles to draw on the development of eco-
nomic entities operating in Poland – said 
G. Tobiszowski, Deputy Minister of Energy, 
just before the signature of the agree-
ment. – “An interesting idea has emerged 
in the Silesian voivodship i.e. combining 
of the Polish intellectual capital with the 
Polish business capital. I would like to 
express my sincere congratulations to the 
Rector and the President” – he added.

– We are full of hope about the agree-
ment. The ambitious goals we are trying 

to reach require new knowledge and 
new competencies – said S. Obidziński, 
President of Węglokoks’s Management 
Board. He recalled that he had completed 
a post-graduate program at the Univer-
sity of Economics and added that: “every 
manager knows that learning never ends, 
that is why the marriage of science and 
business practice appears to be a natural 
sequence of events.”

On the conclusion of the agreement, 
Prof. Jan Wojtyła, former Rector and 
the Chairman of the Supervisory Board 
of Polska Grupa Górnicza also raised 
a point. He said that “the time for build-
ing of the community and the solidarity 
between science and practice has taken 
on a whole new dimension now. Today 
you cannot be a scientist without being 
meaningfully involved in the business 
life, and that statement is particularly 
true about a fi eld of science such as eco-
nomics, which is – to a large extent – an 
applied science.”
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Przewodniczącym Rady Nauko-
wej konferencji był prof. Euge-
niusz Gatnar (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach). 
Ponadto w jej skład weszli: 
dr Dominik Rozkrut (Główny 
Urząd Statystyczny), prof. Jerzy 
Runge (Uniwersytet Śląski 
w Katowicach), prof. Grażyna 
Trzpiot (Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach) i prof. 
Marek Walesiak (Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu). 
Komitetowi organizacyjnemu 
przewodniczyła Aurelia Het-
mańska – dyrektor Urzędu Sta-
tystycznego w Katowicach.

Konferencja została objęta 
patronatem prezesa Główne-
go Urzędu Statystycznego dr. 
Dominika Rozkruta, rektora 
Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach prof. Rober-
ta Tomanka oraz wojewody 
śląskiego Jarosława Wieczorka. 
Wydarzenie zostało również 

objęte patronatem medialnym 
TVP Katowice.

Konferencję otworzyło wystą-
pienie poświęcone roli urzę-
dów statystycznych w infra-
strukturze informacyjnej 
państwa w kontekście realiza-
cji polityki spójności. W trak-
cie czterech sesji plenarnych 
wygłoszono 22 referaty, któ-
rych tematyka obejmowała 
następujące obszary: 

  wybrane aspekty roz-
woju gospodarczego 
i przestrzennego, 

  zróżnicowanie rozwoju 
gospodarczego w ujęciu 
regionalnym, 

  zrównoważony rozwój 
a spójność gospodarcza 
i społeczna, 

  modele rozwoju gospo-
darczego –  teoria 
i zastosowania. 

Andrzej Poloczek

Rozwój gospodarczy
i przestrzenny Polski
a realizacja polityki

spójności

The economic and
spatial development

of Poland in the
context of the

coherence policy
implementation

The Scientifi c Board was 
chaired by Prof. Eugeniusz 
Gatnar (University of Econom-
ics in Katowice). The other 
members of the Board were: 
Dr Dominik Rozkrut (Central 
Statistical Offi  ce), Prof. Jerzy 
Runge (University of Silesia 
in Katowice), Prof. Grażyna 
Trzpiot (University of Eco-
nomics in Katowice) and Prof. 
Marek Walesiak (University of 

Economics in Wrocław). Aure-
lia Hetmańska, Director of 
the Statistical Offi  ce in Kato-
wice, acted as the head of the 
Organizing Committee.

The Conference was held 
under the patronage of the 
President of the Central Statis-
tical Offi  ce – Dr Dominik Roz-
krut, the Rector of the Univer-
sity of Economics in Katowice 
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Fot. archiwum autora / Photo author’s archive

– Prof. Robert Tomanek and the Sile-
sian Voivode – Jarosław Wieczorek. 
The media patronage over the event 
was provided by TVP Katowice.

The conference opening presenta-
tion dealt with the role statistical 
offi  ces play in the information infra-
structure of the state in the context 
of the cohesion policy implementa-
tion. The four plenary sessions com-
prised 22 papers the topics of which 
revolved around: 

  the selected aspects of the eco-
nomic and spatial development, 

  regional discrepancies in the eco-
nomic development, 

  sustainable development versus 
economic and social cohesion, 

  economic development models – 
the theory and applications. 

The conference was attended by 
100 participants, including the rep-
resentatives of the scientifi c and the 
academic communities, central and 
local government administration 
and public statistics professionals. 

It provided an opportunity to share 
and exchange ideas and experience 
in the fi eld of the cohesion policy, 
promotion and dissemination of 
public statistics actions and initia-
tives and the achievements of the 
scientifi c community. 

The event was co-funded by the 
European Union under the Opera-
tional Program – 2014-2020 Techni-
cal Assistance. 

W konferencji wzięło udział 100 osób, 
byli to m.in. przedstawiciele środowisk 
naukowych i akademickich, administracji 
rządowej i samorządowej oraz pracow-
nicy resortu statystyki publicznej. Wyda-
rzenie było okazją do wymiany poglądów 
i doświadczeń dotyczących realizacji poli-
tyki spójności, jak również do promocji 
i popularyzacji działań statystyki publicz-
nej oraz dorobku środowiska naukowego. 

Konferencję współfi nansowano ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2014-2020.
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Dr D. Rozkrut, fot. / photo UE Katowice

Wystąpienie prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego 
było zbudowane wokół trzech 
wiodących obszarów. Pierw-
szy z nich dotyczył struktu-
ry i schematu działania GUS. 
Drugi skupiał uwagę słuchaczy 
na kwestiach międzynarodo-
wych związanych ze statysty-
ką. Trzeci natomiast doty-
czył istniejących problemów 

związanych z kolekcjonowa-
niem danych i wyzwaniami na 
przyszłość.

Rzetelność, kompletność 
i aktualność
Obszar dotyczący schema-
tu i struktury funkcjonowania 
GUS przyczynił się zarówno do 
lepszego, pełniejszego zrozu-
mienia procesów zarządczych 

The speech presented by the 
President of the Central Sta-
tistical Offi  ce focused on three 
main areas. The fi rst one was 
the structure and methods of 
operation of the Central Sta-
tistical Offi  ce. The second one 
drew the audience’s atten-
tion to the international issues 
related to statistics, while 
the third one dealt with the 

problems of collecting data 
and the challenges it may pose 
in the future.

Reliability, completeness 
and validity
The outline of the struc-
ture of the Central Statistical 
Offi  ce (GUS) and the proce-
dures of its operations helped 
the audience to gain a better 

Bartłomiej J. Gabryś

Statystyka prawdę �i powie?
Will statistics tell you the truth?
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5151
będących tłem funkcjonowa-
nia GUS, jak i wskazał na sto-
pień skomplikowania tego 
ważnego – z punktu widzenia 
statystyki procesów gospo-
darczych – podmiotu. Jego 
umiejscowienie w strumieniu 
wiedzy „obywatel – organi-
zacja – państwo – podmioty 
międzynarodowe” przypisało 
mu znaczącą rolę, ale i sporą 
odpowiedzialność za publiko-
wane dane. W sposób szcze-
gólny zwraca się zatem uwagę 
na rzetelność, kompletność 
i aktualność udostępnianych 
danych, mając na względzie 
ich często kluczowe znaczenie 
dla decyzji zarówno mikro-, jak 
i makroekonomicznych.

Internet kluczem do 
dostępności
Niezwykle interesujący 
poznawczo był drugi z poru-
szonych obszarów, dotyczą-
cy kontekstu umiędzynarodo-
wienia. Zaprezentowano dość 
precyzyjnie zasady funkcjono-
wania Europejskiego Systemu 
Statystycznego. W tym kon-
tekście wiele uwagi poświęco-
no Systemowi Informacyjnemu 
Statystyki Publicznej (będące-
mu efektem dwóch projektów). 
Stanowi on istotny element 
infrastruktury informacyjnej 
państwa, zapewniający pod-
miotom życia społeczno-gospo-
darczego i obywatelom dostęp 
do informacji statystycznych, 
standardów informacyjnych 
oraz możliwość wywiązywa-
nia się z obowiązków sprawoz-
dawczych w formie elektronicz-
nej. Jego naczelnym zadaniem 
jest uproszczenie procedur 
administracyjnych w proce-
sach obsługi osób fi zycznych 
i podmiotów gospodarczych 
przez instytucje administracji 
publicznej, następnie uspraw-
nienie i upowszechnienie elek-
tronicznej drogi dostępu do 
usług administracji publicz-
nej i do informacji publicznej, 
a także modernizacja funkcjo-
nalna systemu teleinformatycz-
nego GUS w zakresie obsługi 
przekazywania zbiorów danych 
statystycznych do Eurostatu, 
ONZ, OECD i innych organizacji 

międzynarodowych. Niezwykle 
obiecujący wydaje się kierunek 
komunikowania się i świadcze-
nia usług za pośrednictwem 
Internetu, co powinno dać 
wszystkim zobowiązanym jed-
nostkom możliwość wypełnia-
nia obowiązków statystycznych 
na drodze elektronicznej.

Gotowość do dzielenia 
się informacją
Trzecia część rozważań poru-
szanych podczas wykładu 
dotyczyła tego, w jakim stop-
niu jesteśmy jako obywatele 
gotowi do dzielenia się z GUS 
naszymi danymi, nawet tam, 
gdzie wymogi nakłada ustawo-
dawca, i konsekwencji, jakie to 
ze sobą niesie. Doktor Domi-
nik Rozkrut wskazał również 
na nowe kierunki badań reali-
zowanych przez Departament 
Studiów Makroekonomicznych 
i Finansów Głównego Urzędu 
Statystycznego w ramach 
prac statystyki eksperymen-
talnej, dotyczące identyfi ka-
cji mechanizmów i przebiegu 
cyklu koniunkturalnego w Pol-
sce, czy też badania mające na 
celu implementację rachunku 
produktywności gospodarki 
KLEMS w warunkach polskich.

Korzystając z okazji spotka-
nia ze studentami, prezes GUS 
zachęcił ich do udziału w kon-
kursie na nowe logo staty-
styki publicznej. Spotkanie 
cieszyło się dużym zaintere-
sowaniem całej społeczności 
akademickiej.

burden of responsibility for 
the data it publishes. There-
fore, special attention is paid 
to reliability, completeness 
and validity of the data pro-
vided to this institution, bear-
ing in mind the key impor-
tance such data may have for 
micro- and macro-economic 
decision-making.

The Internet as a key to 
accessibility
The second area, discussed 
in the context of internation-
alization, was very exciting 
from the cognitive perspec-
tive. The principles behind 
the operation of the Euro-
pean Statistical System were 
described in detail. In this 
context, attention was drawn 
to the Information System for 
Public Statistics (as a result of 
two projects). It is an essen-
tial part of the state’s infor-
mation infrastructure, which 
provides social and econom-
ic entities as well as citizens 
with access to statistics, infor-
mation standards, as well as 
being a tool for meeting their 
reporting requirements in 
an electronic form. Its main 
objective is to simplify admin-
istrative procedures for public 
administration services when 
dealing with natural persons 
and business entities and, 
afterwards, to improve and 
promote the electronic access 
to public administration ser-
vices and public information, 
and to modernize the opera-
tion of GUS ICT system when 
furnishing statistical data 
sets to Eurostat, the UN, the 

OECD and other internation-
al organisations. Communi-
cation and service provision 
via the Internet seem to be 
highly promising and this is 
expected to off er an opportu-
nity for all potential users to 
fulfi l their statistical reporting 
obligations electronically.

Readiness to share 
information
The third part of the lecture 
was an attempt to answer 
the question of how far we, 
as citizens, are ready to share 
our data with GUS – even in 
cases when there is a statu-
tory requirement – and what 
implications this may have. 
Dr Dominik Rozkrut also indi-
cated some new directions 
for the research conducted by 
the Department of Macroeco-
nomic Studies and Finance, 
the Central Statistical Offi  ce, 
within so-called experimental 
statistics, in order to identify 
the mechanisms behind the 
economic cycle and its devel-
opment in Poland, as well as 
the research aimed to imple-
ment KLEMS economic pro-
ductivity accounts in Polish 
conditions.

Using the opportunity, the 
President of GUS encour-
aged the students gathered 
at the meeting to take part 
in a competition for a new 
public statistics logo. The 
event enjoyed a lot of in terest 
from the entire academic 
community.

understanding of manage-
ment processes behind the 
operation of GUS but also 
showed the complexity of this 
institution, which is so vital 
from the point of view of busi-
ness process statistics. Due to 
the place GUS occupies in the 
stream of knowledge between 
“a citizen – an organisation – 
the state – international enti-
ties” it plays an important 
role but also carries a heavy ©
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Podczas wykładu prezes BFG 
podkreślał złożoność syste-
mu fi nansowego. „To jest inny 
świat, świat, który – wydaje się 
– powinien być bezpieczniej-
szy. Wszyscy widzimy jednak, 
że dzisiejsze uwarunkowania 
makroekonomiczne są dosyć 
skomplikowane (…). Ostatnie 
dwudziestolecie to okres gwał-
townych zmian na rynkach 
światowych” – mówił.

Powód do dumy
W czasie wykładu prezes przy-
toczył m.in. przykład polityki 
fi nansowej Stanów Zjednoczo-
nych, gdzie nowy ład politycz-
ny jest katalizatorem waż-
nych zmian ekonomicznych. 

Zachęcając uczestników 
wykładu do interakcji, stawiał 
pytania: „W którym kierunku 
zmiany te będą zmierzać? Czy 
Stany Zjednoczone będą dalej 
hegemonem, czy też przegrają 
konkurencję o prymat świato-
wy z Chinami?”. Poruszył także 
temat Polski, która znajduje 
się w szczególnym położeniu 
geografi cznym i historycznym. 
Tym ważniejsze jest, że „pol-
ska polityka gospodarcza jest 
od lat powodem do dumy”. 
Przytoczył przy tym słowa pre-
zesa Banku Centralnego Japo-
nii: „Polityka monetarna Polski 
to jedna z najlepszych polityk 
we współczesnym świecie”. 
Zadając pytanie: „Co będzie 

się działo z polity-
ką fi nansową i czy 
elementy polityki 
makroekonomicz-
nej oraz monetar-
nej wystarczą do 
tego, żeby nastą-
pił wzrost gospo-
darczy na poziomie 
zadawalającym?”, 
kontynuował: „By 
odpowiedzieć na 
to pytanie, nale-
ży zastanowić się, 
czy sektor bankowy 
w Polsce jest sek-
torem bezpiecznym 
i stabilnym, czy 

During the lecture, the BFG 
President emphasized the 
complexity of the fi nancial sys-
tem. – “It is a diff erent world, 
a world that – it may seem – 
should be more secure. We all 
know, however, that today’s 
macroeconomic conditions 
are quite complicated (…). The 
last two decades are the time 
of rapid changes on the world 
markets” – he said.

The right to be proud 
In the course of the lecture, 
the speaker gave the exam-
ple of the US fi nancial policy, 
where the new political order 
is a catalyst for important eco-
nomic changes. Inviting the 
audience to respond, he asked: 
“Which direction are these 
changes going to take? Will 
the USA maintain its hegem-
ony or will it lose the bat-
tle for world primacy against 
China?”. He also talked about 
Poland, whose geographic and 

historical situation is quite 
special. This makes the fact 
that “Poland’s economic policy 
is something that we can take 
pride in” even more important. 
He quoted the Head of Japan’s 
Central Bank” “Poland’s mon-
etary policy is one of the best 
policies in the world today.” 
To answer his own question: 
“What will happen to fi nan-
cial policy and will the ele-
ments of macroeconomic and 
monetary policy be suffi  cient 
to ensure economic growth at 
a satisfying level?”, he contin-
ued: “To know this, we have to 
consider whether the banking 
sector in Poland is secure and 
stable, whether we have the 
institutions that will ensure its 
security.”

“A good fi nancial sec-
tor requires good, strong 
fi nancial supervision”
The main part of the lecture 
dealt with deciphering the 

Prof. Z. Sokal, fot. / photo UE Katowice

Anna Ludynia, Marek Kiczka
Bankowy Fundusz

Gwarancyjny
od kuchni

Bank Guarantee Fund –
an insider’s perspective©
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istnieją instytucje, które gwa-
rantują jego bezpieczeństwo”. 

Dobry sektor fi nansowy 
wymaga dobrego, silnego 
nadzoru fi nansowego
Zasadniczą część wykładu pre-
zes Sokal poświęcił rozszyfro-
waniu terminu „resolution” jako 
narzędzia wsparcia stabiliza-
cji fi nansowej, przymusowej 
upadłości czy też przymusowej 
restrukturyzacji niewypłacal-
nych banków. Zaprezentował 

przy tym nową rolę, jaką speł-
nia obecnie Bankowy Fun-
dusz Gwarancyjny, który obok 
tradycyjnych zadań gwaran-
towania depozytów realizuje 
nowe, szczególnie wymagają-
ce zadania na rzecz stabilności 
systemu fi nansowego. Szero-
ko omówione zostały przy tej 
okazji indywidualne i grupowe 
plany restrukturyzacji banków, 
ich przesłanki i instrumenty. 
Szczególną uwagę zwrócił na 
to, że „podstawowym narzę-
dziem w procesie restruktury-
zacji jest upadłość, a podstawo-
wym kryterium uruchomienia 
procedury – interes publiczny”. 
Wielokrotnie podkreślał także 
znaczenie kontroli: „Dobry sek-
tor fi nansowy wymaga dobre-
go, silnego nadzoru fi nanso-
wego” – mówił. Prezes BFG 
zwrócił uwagę na to, jak dużym 
wyzwaniem jest wprowadzenie 
nowych rozwiązań, które przy-
czynią się do wzrostu efektyw-
ności działań podejmowanych 

wobec zagrożonych upadłością 
banków. W sposób szczegóło-
wy odniósł się do wskaźnika 
MREL określającego minimal-
ny wymóg funduszy własnych 
i kwalifi kowalnych zobowiązań. 

Po zakończeniu wykładu prezes 
Zarządu Bankowego Fundu-
szu Gwarancyjnego odpowie-
dział na zadane przez słucha-
czy pytania. Dotyczyły one m.in. 
zgodności polskich rozwią-
zań w zakresie „resolution” 

z europejską koncepcją „unii 
bankowej”, obaw o uznanio-
wość uruchamiania procedury 
wobec poszczególnych ban-
ków niechroniącą ostatecznie 
przed wykorzystaniem środków 
publicznych, wydolność BFG 
jako instytucji, której przyszło 
realizować całkowicie nowe 
zadania. W dyskusji poruszono 
również kwestię rozważanego 
umiejscowienia nadzoru banko-
wego w NBP.

Na zakończenie spotkania p re-
zes wpisał się do Księgi Pamiąt-
kowej Uniwersytetu Ekonomicz-
nego. W wykładzie udział wzięła 
szeroko rozumiana społeczność 
akademicka oraz uczniowie 
szkół średnich i słuchacze Uni-
wersytetu Ekonomicznego Trze-
ciego Wieku.

Fot. / photo UE Katowice

term “resolution” as a tool sup-
porting fi nancial stability, involun-
tary bankruptcy and involuntary 
restructuring of insolvent banks. 
President Sokal also talked about 
the new role that the Bank Guar-
antee Fund now plays, since, in 
addition to its traditional tasks 
involved in deposit guarantee, it 
performs particularly demand-
ing duties towards ensuring the 
stability of the fi nancial system. 
The speaker discussed individual 
and group restructuring plans for 
banks, their premises and instru-
ments. He emphasized that “the 
basic tool in a restructuring pro-
cess is bankruptcy, while the basic 
criterion for initiating the bank-
ruptcy procedure – public inter-
est”. Repeatedly, he reiterated the 
importance of control: “A good 
fi nancial sector requires good, 
strong fi nancial supervision”. 
The BFG President also identi-
fi ed a great challenge posed by 
the implementation of new solu-
tions that will contribute to the 
increased eff ectiveness of actions 
taken towards banks at a risk 
of insolvency. He talked in great 
detail about the MREL indicator 
that defi nes minimum require-
ment for own funds and eligible 
liabilities.

After the lecture, the BFG Presi-
dent answered the questions from 
the audience. They concerned, for 
example, the compliance of the 
Polish solutions on resolution with 
the EU concept of the banking 
union, fears of the arbitrary launch 
of the procedure towards particu-
lar banks, which would not ulti-
mately prevent the use of public 

funds, the effi  ciency of the BFG 
as an institution that has to face 
completely new tasks. The discus-
sion also touched upon the issue 
of placing bank supervision within 
NBP, Poland’s central bank. 

At the end of the meeting, the 
BFG President wrote an entry in 
the University Commemorative 
Book. The lecture attracted a wide 
academic community, secondary 
school students and the partici-
pants of the Third Age University 
of Economics.

Prof. S Smyczek, fot. / photo UE Katowice
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Pojęcie inteligentnych systemów trans-
portowych odnosi się do innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych i organi-
zacyjnych w transporcie, ułatwiających 
funkcjonowanie infrastruktury transpor-
towej oraz poprawiających bezpieczeń-
stwo. Obecnie z uwagi na dynamiczny 
rozwój transportu zauważalnie nasilają 
się niekorzystne zjawiska transportowe. 
Współcześnie wdrażane są nowoczesne 
systemy zarządzania ruchem przynoszą-
ce wiele korzyści związanych z poprawą 
jakości przemieszczania się. Inteligentne 
systemy transportowe przyczyniają się do 
optymalizacji transportowej mobilności 
oraz podwyższenia jakości usług trans-
portowych, co z kolei przekłada się na 
pozytywne skutki gospodarcze, zmniej-
szenie oddziaływania na środowisko 
i poprawę bezpieczeństwa ruchu. 

Konferencja zainaugurowana została 
w 2001 roku, w tym roku zebraliśmy się 
po raz siedemnasty. Konferencja odby-
ła się pod patronatem Ministra Infra-
struktury i Budownictwa oraz Marszał-
ka Województwa Śląskiego, jak również 
Komitetu Transportu Polskiej Akademii 
Nauk. Jedenaście czasopism naukowych 
z zakresu transportu oraz wydawnictwo 
Springer i multimedialne wydawnictwo 
Wykładnia objęły konferencję patronatem 
medialnym.

Konferencję TST’17 rozpoczęto sesją ple-
narną w Centrum Nowoczesnych Tech-
nologii Informatycznych Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach. Celem 
spotkania było zapoznanie uczestników 
z najnowszymi tendencjami usprawnienia 
transportu, wynikającymi z aktualnych 
światowych osiągnięć telematyki. Odby-
ła się szeroka wymiana doświadczeń, 
a także opinii praktyków i naukowców 
związanych z transportem. Udział w kon-
ferencji był dobrą okazją do zaprezento-
wania dotychczasowego dorobku i nakre-
ślenia kierunków rozwoju telematyki 
transportu. Na konferencji przedstawio-
no i usystematyzowano wiedzę z zakresu 
inteligentnych systemów transportowych 

oraz zaprezentowano konkretne rozwiązania 
i ich wpływ na poprawę efektywności systemu 
transportu. 

Na konferencję zgłoszono blisko 100 refera-
tów z obszaru infrastruktury wszystkich rodza-
jów transportu, które zostały zaprezentowane, 
oprócz sesji plenarnej, w 6 sesjach naukowych, 
2 sesjach plakatowych i 2  sesjach komuni-
katów naukowych. Referaty konferencyjne 
zostaną opublikowane (wzorem lat poprzed-
nich) w serii wydawniczej Communications 
in Computer and Information Science (CCIS) 
w wydawnictwie Springer Verlag oraz w czaso-
piśmie „Archives of Transport System Telema-
tics” wydawanym przez Polskie Stowarzyszenie 
Telematyki Transportu.

Jerzy Mikulski

Telematyka
Systemów

Transportowych
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The concept of intelligent transportation 
systems refers to innovative technologi-
cal and organizational solutions applied in 
transportation which facilitate the func-
tioning of transport infrastructure and 
improve safety. Currently, due to the dynam-
ic advancements in transportation, certain 
adverse transport related phenomena are 
also intensifying. Nowadays, modern traf-
fi c management systems are implemented, 
bringing many benefi ts that improve the 
quality of transportation. Intelligent trans-
portation systems contribute to the optimi-
zation of transport mobility and bring about 
an improvement in the quality of transport 
services, which, in turn, have positive eco-
nomic eff ects, while they also decrease the 
environmental impact and improve road 
safety. 

The conference was launched in 2010, this 
year we have met for the 17th time. The con-
ference took place under the patronage of 

Transport
Systems
Telematics

the Minister of Infrastructure and Con-
struction and the Marshal of the Sile-
sian Voivodeship, as well as the Trans-
port Committee of the Polish Academy of 
Sciences. Eleven scientifi c journals from 
the fi eld of transport, the Springer pub-
lishing house and a multimedia publisher 
Wykładnia took media patronage over the 
conference.

The TST’17 conference started with a ple-
nary session in the Advanced Informa-
tion Technology Centre, the University of 
Economics in Katowice. The aim of the 
conference was to acquaint the partici-
pants with the trends in transport related 
advancements, stemming from the lat-
est developments in telematics. Practi-
tioners and researchers working in the 
fi eld of transport exchanged experiences 
and opinions, as the participation in the 
conference was an excellent opportunity 
to present their achievements and out-
line the directions for the development 
of transport telematics. The conference 
also off ered a platform for presenting and 
systematizing the knowledge concerning 
intelligent transport systems and discuss-
ing specifi c solutions and their impact 
on the improved effi  ciency of a transport 
system.

Nearly 100 papers in the fi eld of all modes 
of transport infrastructure were submitted 
for the conference and presented – apart 
from the plenary session – in 6 scientif-
ic sessions, 2 poster sessions and 2 ses-
sions of scientifi c announcements. Confer-
ence papers will be published (as in the 
previous years) in the Communications in 
Computer and Information Science (CCIS) 
series by the Springer Verlag and in the 
Archives of Transport System Telemat-
ics by the Polish Association of Transport 
Telematics.

w dniach 21-24 marca.

We invite all the interested parties to 

be held on 21-24 March.
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Uroczystego otwarcia kon-
ferencji dokonał rektor prof. 
Robert Tomanek. W imieniu 
władz dziekańskich gości przy-
witała dziekan Wydziału Eko-
nomii prof. Celina M. Olszak. 

W pierwszej sesji, której 
przewodniczyła prof. Doro-
ta Jelonek z Politechniki Czę-
stochowskiej, zaprezentowa-
no cztery referaty. Profesor 
Robert Tomanek przedstawił 
wyniki badań nad funkcją cen 
usług publicznego transportu 
zbiorowego w równoważeniu 
mobilności miejskiej. Kolejny 
prelegent, prof. Bogusz Miku-
ła reprezentujący Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie, sku-
pił swoją uwagę na uwarunko-
waniach skutecznego wdraża-
nia idei organizacji uczącej się. 
Profesor Janusz Wielki z Poli-
techniki Opolskiej przedstawił 
wyniki swych badań nad wpły-
wem zjawiska ad-blockingu 
na współczesną gospodarkę. 
Sesję zamknęło wystąpienie 
prof. Heleny Dudycz z Uni-
wersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, która zaprezento-
wała możliwości zastosowa-
nia wizualizacji sieci seman-
tycznej do wizualizacji wiedzy 
w obszarze fi nansów. Refe-
raty zainspirowały uczestni-
ków konferencji do zadawa-
nia pytań, wywołując dyskusję 

kontynuowaną jeszcze w kulu-
arach podczas przerwy.

Drugiej sesji plenarnej prze-
wodniczył prof. Bogusz Miku-
ła. Znalazło się w niej pięć 
referatów. Dr inż. Paweł Lorek 
zaprezentował wyniki badań 
prowadzonych w Katedrze 
Informatyki Ekonomicznej pod 
kierunkiem naukowym prof. 
Celiny M. Olszak, dotyczących 
analizy kompetencji na rynku 
pracy IT metodą eksploracji 
grafów. Kolejnym prelegen-
tem była dr Małgorzata Król, 
która przedstawiła wyniki prac 
badawczych Katedry Zarządza-
nia Organizacjami na temat 
konkurowania jakością kapi-
tału ludzkiego w warunkach 
jego cyberdyskredytacji. Dr 
Anna Sączewska-Piotrowska 
podzieliła się wynikami badań 
dotyczących polaryzacji docho-
dowej na obszarach miej-
skich i wiejskich, a dr Joan-
na Kos-Łabędowicz w swym 
wystąpieniu podjęła temat 
rozwoju ICT w wybranych pań-
stwach zachodniej hemisfery. 
Na zakończenie sesji drugiej 
prelegenci z Katedry Rynku 
i Konsumpcji – dr Michał 
Kucia, dr Magdalena Jaciow 
oraz dr Mirosława Malinow-
ska – podzielili się wnioska-
mi z analizy podstaw informa-
cyjnych badań handlu i usług 

w Europie. Wszystkie wystą-
pienia poruszały istotne i aktu-
alne problemy, co potwierdzi-
ła dyskusja kończąca tę część 
konferencji.

W trzeciej sesji, której prze-
wodniczył prof. Janusz Wiel-
ki, jako pierwszy wystąpił dr 
Rafał Żelazny, prezentując 
wyniki badań empirycznych 
nad determinantami postę-
pu technologicznego. Z kolei 
dr Piotr Tworek skupił swoją 
uwagę na metodyce zarzą-
dzania ryzykiem w organiza-
cjach publicznych. Kulturowe 
uwarunkowania zarządzania 
przedsiębiorstwem społecz-
nym były tematem rozważań 
naukowych podjętych przez 
dr Martynę Wronkę-Pośpiech. 
Doktor Anna Adamus-Matu-
szyńska i dr Piotr Dzik (ASP) 
poruszyli nowatorską tematy-
kę mierników orientacji marke-
tingowej jednostki samorządu 

terytorialnego. Doktor Małgo-
rzata Twardzik w wystąpieniu 
zamykającym ostatnią sesję  
przedstawiła wyniki badań 
dotyczących ekonomiczne-
go oddziaływania centrów 
handlowych na małe miasta 
i obszary wiejskie w subre-
gionie centralnym wojewódz-
twa śląskiego. Podobnie jak 
to miało miejsce wcześniej, 
wystąpienia stały się pretek-
stem do wymiany poglądów 
i sformułowania konstruktyw-
nych wniosków.

Podsumowania i zamknięcia 
konferencji dokonały dzie-
kan Wydziału Ekonomii prof. 
Celina M. Olszak oraz prodzie-
kan prof. Izabela Ostoj, które 
podziękowały wszystkim prele-
gentom za ciekawe prezenta-
cje, a uczestnikom za przyby-
cie i udział w dyskusji.

Kamila Bartuś

Nowe koncepcje
i kierunki badań
w ekonomii i zarządzaniu
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The conference was opened 
by the Rector, Prof. Rob-
ert Tomanek, followed by 
Prof. Celina M. Olszak, Dean 
of the Faculty of Economics, 
who welcomed the partici-
pants on behalf of the Faculty 
authorities. 

The fi rst session, chaired by 
Prof. Dorota Jelonek from 
the Częstochowa University 
of Technology, included four 
papers. Prof. Robert Tomanek 
presented the fi ndings of 
research on the role of pub-
lic transport fares in balanc-
ing urban mobility. The next 
speaker, Prof. Bogusz Mikuła 
from the Kraków Universi-
ty of Economics, focused on 
the determinants of eff ective 
implementation of the learning 
organization idea. Prof. Janusz 
Wielki from the Opole Univer-
sity of Technology present-
ed fi ndings of his research on 

the impact of ad-blocking on 
the modern economy. The last 
paper in the session was deliv-
ered by Prof. Helena Dudycz 
from the Wrocław University 
of Economics who presented 
the possibilities of applying 
semantic network visualiza-
tion for knowledge visualiza-
tion in the area of fi nance. The 
papers generated numerous 
questions from the audience 
and inspired a lively discussion 
which was continued, less for-
mally, during the break. 

The second plenary session, 
moderated by Prof. Bogusz 
Mikuła, included fi ve papers. 
Dr (Eng.) Paweł Lorek present-
ed the fi ndings of research 
conducted in the Depart-
ment of Business Informat-
ics, headed by Prof. Celina 
M. Olszak, on graph explora-
tion analysis of labor mar-
ket competencies for the IT 

sector. The next speaker was 
Dr Małgorzata Król who dis-
cussed the results of research 
conducted in the Department 
of Organizational Manage-
ment on the human capital 
based competitiveness in the 
face of cyber defamation. Dr 
Anna Sączewska-Piotrowska 
shared with the audience the 
fi ndings of research relat-
ed to income polarization in 
urban and rural areas, and Dr 
Joanna Kos-Łabędowicz dis-
cussed the development of 
ICT in selected countries of 
the western hemisphere. The 
session closed with a paper 
delivered by Dr Michał Kucia, 
Dr Magdalena Jaciow and Dr 
Mirosława Malinowska from 
the Department of Market and 
Consumption, who presented 
the conclusions of an analysis 
investigating the information 
basis for research on trade 
and services in Europe. All the 
presentations dealt with sali-
ent and current issues, which 
was confi rmed by the lively 
discussion closing this part of 
the conference. 

The third session, chaired by 
Prof. Janusz Wielki, started 
with a paper delivered by Dr 
Rafał Żelazny who present-
ed the fi ndings of empirical 
research on the determinants 
of technological progress. The 

next speaker, Dr Piotr Tworek, 
focused on the methodol-
ogy of risk management in 
public organizations. The cul-
tural determinants of social 
enterprise management were 
discussed by Dr Martyna 
Wronka-Pośpiech. Dr Anna 
Adamus-Matuszyńska and Dr 
Piotr Dzik (Academy of Fine 
Arts) addressed the novel 
issue of marketing orientation 
measures for local government 
units. In a presentation closing 
the last session, Dr Małgorzata 
Twardzik shared with the audi-
ence the fi ndings of research 
investigating the economic 
impact of shopping centers on 
small towns and rural areas in 
the central sub-region of the 
Silesian Voivodeship. Simi-
larly to the previous parts of 
the conference, the presen-
tations delivered in this ses-
sion stimulated an exchange 
of views among the partici-
pants, leading to constructive 
conclusions.

The conference was summa-
rized and closed by Prof. Celina 
Olszak, Dean of the Faculty 
of Economics, and the Vice-
Dean, Prof. Izabela Ostoj, who 
thanked all the speakers for 
their interesting papers, and 
all the attendees for their pres-
ence and participation.

New concepts and research directions
in economics and management

© Photographee.eu – fotolia.com
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Organizatorzy przyjęli do zre-
alizowania dwojakiego rodza-
ju cele. Pierwszy to promocja 
zawodu doradcy podatkowego 
wśród społeczności akademic-
kiej. Drugi – wymiana poglą-
dów na temat podatkowych 
skutków nabycia, eksploata-
cji oraz zbycia samochodu na 
potrzeby działalności gospo-
darczej. Takie sformułowanie 
celów spowodowało, że wśród 
grona 230 uczestników kon-
ferencji znaleźli się zarów-
no doradcy podatkowi i bie-
gli rewidenci, jak i pracownicy 
naukowi oraz studenci. 

Uroczystego otwarcia konfe-
rencji dokonała prorektor uni-
wersytetu, prof. Barbara Kos. 
Do jej życzeń twórczej dysku-
sji oraz nawiązania bezpośred-
nich kontaktów przyłączył się 
dziekan Wydziału Finansów 
i Ubezpieczeń prof. Andrzej 
Piosik. Do uczestników kon-
ferencji zwróciła się również 
przewodnicząca Krajowej Rady 
Doradców Podatkowych, prof. 
Jadwiga Glumińska-Pawlic, 
która, nawiązując do efektów 

poprzednich konferencji, życzy-
ła zebranym równie owocnego 
spotkania i dalszej integracji 
środowiska doradców podat-
kowych i biegłych rewidentów 
ze społecznością akademicką. 
Uczestników spotkania powi-
tali również Jan Pytel – prze-
wodniczący zarządu Śląskiego 
Oddziału Krajowej Izby Dorad-
ców Podatkowych oraz Marian 
Jagiełło – prezes Regionalnej 
Rady Krajowej Izby Biegłych 
Rewidentów w Katowicach.

Merytoryczną cześć konfe-
rencji poprzedziło tradycyj-
ne wydarzenie, jakim już po 
raz piąty było rozstrzygnię-
cie konkursów na najlepsze 
prace licencjackie i najlepsze 
prace magisterskie z zakre-
su problematyki podatkowej. 
Wanda Nowak – przewodni-
cząca Komitetu Organizacyjne-
go Konkursu – przedstawiając 
rozstrzygnięcia komisji konkur-
sowej podkreśliła zaintereso-
wanie wśród studentów pro-
blematyką konkursową oraz 
ciekawe, często niestandardo-
we tematy złożonych prac. 

The organizers established 
a dual objective to pursue. 
First of all, the aim was to pro-
mote of the tax adviser’s pro-
fession among the academ-
ic community. And secondly, 
the conference could be seen 
as a platform for sharing and 
exchanging ideas on tax impli-
cations of the acquisition, use 
and sale of cars for business 
needs. Such a goal may serve 
as the explanation for why the 
230 participants who gathered 
at the conference included tax 
advisers, statutory auditors, 
academics and students. 

The conference opening 
address was delivered by Prof. 
Barbara Kos, Deputy Rector of 
the University. The hope she 
expressed for conducting crea-
tive discussions and establish-
ing face-to-face connections 
was shared by Prof. Andrzej 
Piosik, Dean of the Facul-
ty of Finance and Insurance. 
The attendees were greeted 
by Prof. Jadwiga Glumińska-
Pawlic, the Chairperson of 
the National Chamber of Tax 

Advisers, who recalled the 
former conferences and the 
eff ects they had brought, 
and anticipated the audi-
ence would have a chance to 
take part in an equally fruit-
ful meeting and to further 
strengthen relations between 
tax advisers, statutory audi-
tors and the academic com-
munity. The participants were 
also welcomed by Jan Pytel, 
Board Chairman of the Sile-
sian Branch, the National 
Chamber of Tax Advisers, and 
Marian Jagiełło, Chairman of 
the Regional Chamber of Stat-
utory Auditors in Katowice.

The professional part of the 
conference was preceded, as 
usual, by the announcement 
of the results of the competi-
tions for best bachelor’s and 
master’s theses related to tax 
issues, which were held for 
the fi fth time. When present-
ing the decisions of the Com-
petition Board, Wanda Nowak, 
Chair of the Organizing Com-
mittee, emphasized the inter-
est students had expressed 

Bożena Ciupek

Podatki –
Finanse –

Przedsiębiorstwo

Taxes –
Finance –
Enterprise

stwie a podatki  spective  
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W konkursie na najlepszą 
pracę licencjacką nie przy-
znano pierwszego miejsca, 
a laureatami kolejnych miejsc 
zostali:

  II miejsce: Paweł Danek 
za pracę „Podatki pośred-
nie w Polsce – ocena 
przedsiębiorców”;

  III miejsce: Katarzyna 
Dziawgo za pracę „Zastaw 
skarbowy jako forma 
zabezpieczenia zobowiązań 
podatkowych” oraz Alicja 
Tabor za pracę „Zastosowa-
nie systemów informatycz-
nych w rozliczeniach podat-
kowych w Polsce”. 

Natomiast wśród laureatów 
konkursu na najlepszą pracę 
magisterską znaleźli się:

  I miejsce: Paulina Stel-
mach-Sowa za pracę 
„Aspekty podatkowe wyko-
rzystywania samocho-
dów osobowych w działal-
ności gospodarczej osób 
fi zycznych”;

  II miejsce: Tomasz Dziu-
ra za pracę „VAT w obrocie 
towarowym z zagranicą”;

  III miejsce: Aneta Dzwonnik 
za pracę „Podatkowe kon-
sekwencje śmierci podatni-
ka” oraz Natalia Kamińska 
za pracę „Znaczenie podat-
ku dochodowego od osób 
prawnych w kształtowaniu 
dochodów publicznych”.

Ponadto wyróżnienia otrzy-
mali: Patrycja Skowrońska za 
pracę „Funkcjonowanie kon-
troli skarbowej w Polsce” oraz 
Krzysztof Domagała za pracę 
„Optymalizacja podatkowa 
w korporacjach międzynarodo-
wych z branży IT”.

Na obrady w merytorycz-
nej części konferencji złoży-
ły się trzy sesje. W pierwszej, 
poświęconej promocji zawodu 
doradcy podatkowego, dorad-
ca podatkowy Zbigniew Maciej 
Szymik odpowiadał na pytanie: 
„Jak zostać doradcą podatko-
wym?”. W wystąpieniu, szcze-
gólnie adresowanym do licznie 
zgromadzonych na obradach 
studentów, przedstawiono for-
malnoprawne wymogi zawodu 
i oczekiwania wobec przyszłe-
go doradcy podatkowego oraz 
obowiązki i przywileje zwią-
zane z wykonywaniem tego 
zawodu. Szczegóły procedur 
egzaminacyjnych kandyda-
tów na doradcę podatkowe-
go przedstawiła prof. Teresa 
Famulska. Pani profesor, pełnią-
ca nie tylko funkcję kierownika 
Katedry Finansów Publicznych, 
ale także przewodniczącej Pań-
stwowej Komisji Egzaminacyj-
nej ds. Doradztwa Podatkowe-
go, omówiła funkcjonowanie 
Komisji Egzaminacyjnej oraz 
dokonała analizy i oceny wyni-
ków przeprowadzonych egza-
minów w obecnej kadencji 
Komisji. 

in the competition topics as 
well as interesting, often cre-
ative, titles they had given to 
their theses. 

No winner was announced 
for the best bachelor’s thesis 
competition and the awards 
were given to:

  2nd place: Paweł Danek for 
his dissertation entitled 
Indirect taxes in Poland as 
seen by entrepreneurs;

  3rd place: Katarzyna 
Dziawgo for her disser-
tation entitled Tax lien 
as a form of securing tax 
liabilities oraz Alicja Tabor 
for the thesis entitled The 
use of IT systems in tax 
settlements in Poland. 

The following authors 
received prizes for the best 
master’s theses:

  1st place: Paulina Stel-
mach-Sowa for her disser-
tation entitled Tax aspects 
of the use of passenger 
cards in business activi-
ties conducted by natural 
persons;

  2nd place: Tomasz Dziura 
for his dissertation enti-
tled VAT in the trade in 
goods with foreign busi-
ness partners;

  3rd place: Aneta Dzwon-
nik for the thesis entitled 
Tax implications of a tax-
able person’s death and 
Natalia Kamińska for her 
dissertation entitled The 
importance of corporate 
income tax in public rev-
enue management.

In addition, the distinc-
tions were given to: Patrycja 
Skowrońska for her disserta-
tion entitled The operation of 
tax investigations in Poland 
and Krzysztof Domagała for 
his dissertation entitled Tax 
optimisation in multinationals 
from the IT industry.

The professional part of the 
conference was composed 
of three sessions. During the 
fi rst one, which was devoted 
to the methods of promoting 
the tax adviser ’s profession, 
Zbigniew Maciej Szymik, 
a tax adviser, was answer-
ing the question of “how to 
become a tax adviser ”. In his 
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Sesja druga była realizowa-
na pod hasłem: „Samochód 
w przedsiębiorstwie a podatki 
– studia przypadków”. W sesji 
tej udział wzięło czterech pre-
legentów. Biegły rewident 
Gabriela Ballion przedstawiła 
zagadnienia dotyczące księgo-
wych aspektów ujęcia i amor-
tyzacji samochodu w przedsię-
biorstwie. Doradca podatkowy 
dr Irena Sobieska wskazała 
na szczegółowe rozwiązania 
podatkowe dotyczące naby-
cia i przyjęcia samochodu do 
eksploatacji. Obie prelegentki, 
posługując się licznymi przy-
kładami praktycznymi sto-
sowania rozwiązań ustawo-
wych, podkreśliły ich wpływ na 
skutki podejmowanych decy-
zji w przedsiębiorstwie. Na 
podatkowe problemy odzwier-
ciedlenia eksploatacji samo-
chodu w ramach prowadzo-
nej działalności zwrócił uwagę 
doradca podatkowy Mariusz 
Gałuszka. W swoim wystąpie-
niu przedstawił zasady i pro-
blemy podatkowego ujęcia 
odpisów amortyzacyjnych oraz 
dodatkowych nakładów pono-
szonych przez przedsiębiorcę 
w okresie używania samocho-
du. Natomiast na temat podat-
kowych problemów zbycia 
samochodu wykorzystywane-
go w działalności gospodarczej 

wypowiedział się doradca 
podatkowy dr Mariusz Cieśla. 
Sesja trzecia została poświę-
cona problemowi amortyzacji 
podatkowej w świetle orzecz-
nictwa sądowego. Bartosz 
Kubista – doradca podatkowy 
– wygłosił wykład na temat: 
„Aspekty amortyzacji samocho-
dów – konfrontacja z praktyką 
sądową”. 

W podsumowaniu, którego 
dokonali zastępca przewod-
niczącego Śląskiego Oddziału 
Krajowej Izby Doradców Podat-
kowych Piotr Maciejewski oraz 
dr Bożena Ciupek – koordy-
nator współpracy ze Śląskim 
Oddziałem KIDP z ramienia 
Katedry Finansów Publicznych 
Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach, podkreślono, 
iż konferencja była kolejnym 
wydarzeniem wpisującym się 
w ramy współpracy środowi-
ska śląskich doradców podat-
kowych i społeczności Uni-
wersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach.

presentation, targeted, in par-
ticular, at a large audience of 
students, he talked about the 
formal and legal requirements 
and the expectations an aspir-
ing tax adviser ought to meet, 
as well as the obligations tax 
advisers have to fulfi l and the 
privileges they may enjoy. The 
details of tax adviser’s exami-
nation procedures were given 
by Prof. Teresa Famulska. Prof. 
Famulska, who combines her 
function as the Chairperson of 
the State Examination Board 
for Tax Advisers with acting 
as the Head of the Depart-
ment of Public Finance, dis-
cussed the ways in which the 
Examination Board operates, 
reviewed and evaluated the 
results of the examinations 
the Board had conducted dur-
ing its current term. 

Session two was entitled: 
“A car in a company versus 
taxes – case studies”. Four 
presenters delivered their 
speeches within this session. 
Gabriela Ballion, a statutory 
auditor, discussed the recog-
nition and the depreciation 
of cars used in businesses 
from the accounting perspec-
tive. Dr Irena Sobieska, a tax 
adviser, outlined some specifi c 

tax solutions related to the 
acquisition and the accept-
ance of cars for use. Both 
presenters gave a number 
of practical examples of the 
solutions prescribed by the 
legal regulations, emphasiz-
ing their impact on the con-
sequences of the decisions 
made by companies. Mariusz 
Gałuszka, a tax adviser, drew 
the audience’s attention to 
the tax issues encountered 
when the use of a car needs 
to be refl ected in accounting 
records kept for business pur-
poses. In his speech he talked 
about the principles for and 
the problems of recognizing 
depreciation write-downs and 
additional expenses incurred 
by entrepreneurs when using 
cars, as seen from the tax per-
spective. Dr Mariusz Cieśla, 
a tax adviser, dealt with the 
tax implications of the sale of 
cars used for business purpos-
es. Session three was devoted 
to tax depreciation and amor-
tisation, as refl ected in court 
decisions. Bartosz Kubista, 
a tax adviser, discussed “The 
aspects of car depreciation 
– when confronted with the 
jurisprudence”. 

In the closing wrap-up, Piotr 
Maciejewski, Deputy Chair-
man from the Silesian Branch 
of the National Chamber of 
Tax Advisers (KIDP) and Dr 
Bożena Ciupek – who coor-
dinates the cooperation 
between the Faculty of Pub-
lic Finance, the University of 
Economics in Katowice, and 
the Silesian Branch of KIDP – 
noticed that the conference 
was another event organised 
within the framework of the 
collaboration between Silesian 
tax advisers and the academic 
community from the Universi-
ty of Economics in Katowice.
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Celem  Consumer Awareness 
Game (CAGe) było umożli-
wienie studentom zdobycia 
wiedzy na temat praw kon-
sumenckich na rynku mię-
dzynarodowym i wynikającej 
z tego świadomości konsu-
menckiej, sposobów podno-
szenia wiedzy ekonomicznej 
przez konsumentów, a także 
praktycznych umiejętności 
kreowania aplikacji mobil-
nych. Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Katowicach w programie 
reprezentowali studenci kie-
runku International Business, 
natomiast z ramienia Howest 
University College uczestni-
kami byli studenci kierunku 
Applied Computer Sciences 
wraz z prof. Corneel The-
ben Tervile oraz prof. Frédéric 
Vlummens.

Uczestnicy programu pracowa-
li w międzynarodowych druży-
nach nad projektem aplika-
cji mobilnej służącej badaniu 
poziomu świadomości konsu-
menckiej. Program miał rozwi-
jać wśród studentów zarówno 
umiejętności marketingowe, 
informatyczne, jak i interper-
sonalne. Zakończył się prezen-
tacjami praktycznych projek-
tów, na bazie których zostanie 
wdrożona aplikacja mobil-
na ConsuMee – w ramach 

realizowanego przez naszą 
uczelnię międzynarodowe-
go projektu edukacyjnego pt. 
„Enhancing quality in innova-
tive higher education about 
consumer awareness: Con-
sume-aware”. Projekt otrzy-
mał fi nansowanie w drodze 
konkursu ogłoszonego przez 
Komisję Europejską w ramach 
programu „Erasmus+ Szkolnic-
two wyższe” w akcji „Partner-
stwa strategiczne”. Projekt jest 
realizowany w ramach kon-
sorcjum ośmiu europejskich 
uczelni, a nasza uczelnia jest 
liderem.

Design of Consumer Aware-
ness Game został zorganizo-
wany przez prof. Sławomira 
Smyczka wraz z Kołem Nauko-
wym AwareNet Club, działają-
cym przy Katedrze Badań Kon-
sumpcji, pod kierunkiem mgr 
Marty Grybś-Kabocik oraz mgr. 
Jakuba Wolnego.

The Consumer Awareness 
Game (CAGe) was intended as 
an opportunity for students to 
learn about consumer rights 
on the international market, 
the related concept of consum-
er awareness and the ways in 
which consumers may improve 
their knowledge of econom-
ics, as well as allowing these 
students to gain practical skills 
needed to create mobile appli-
cations. In the program the Uni-
versity of Economics in Kato-
wice was represented by the 
International Business students, 
while Howest University Col-
lege by the students of Applied 
Computer Sciences, with the 
support of Prof. Corneel The-
ben Tervile and Prof. Frédéric 
Vlummens.

The participants formed inter-
national teams to work on 
a mobile application designed 
for evaluating consumer aware-
ness. The underlying objec-
tive was to help the students 
enhance their marketing, IT and 
interpersonal skills. The fi nal 

stage comprised the practical 
presentations of the designs, 
which were meant to provide 
the basis for the implementa-
tion of ConsuMee, as part of an 
international educational pro-
ject conducted by our Universi-
ty – “Enhancing quality in inno-
vative higher education about 
consumer awareness: Con-
sume-aware”. The project had 
obtained funding from Eras-
mus+ Higher Education program, 
Strategic Partnerships action, in 
a competition held by the Euro-
pean Commission. It has been 
carried out by a consortium of 8 
European institutions of tertiary 
education, with our University 
acting as a project leader.

Design of Consumer Aware-
ness Game was organized by 
Prof. Sławomir Smyczek in con-
junction with Awarnet Club 
Research Group, which operates 
at the Department of Consumer 
Research, under the direction of 
Marta Grybś-Kabocik and Jakub 
Wolny.

Marta Grybś-Kabocik

Design of Consumer 
Awareness Game
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Uczestnicy programu / Intensive Programme participants

Główną ideą kursu intensyw-
nego, którego pierwsza edycja 
odbyła się na naszej uczel-
ni w tym roku, jest umożli-
wienie uczestnikom nabycia 
doświadczeń w międzynarodo-
wym środowisku, a także roz-
wiązywania realnych proble-
mów przygotowanych przez 
praktyków. Projekt INTQUANT, 
w ramach którego odbywał się 
kurs, został opracowany przez 
konsorcjum czterech uczel-
ni (Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Katowicach, Università 
di Bologna, Fachhochschule 
des BFI Wien oraz Universi-
tatea „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iași) i zakłada ustanowie-
nie partnerstwa strategiczne-
go każdej uczelni z odpowied-
nią fi rmą, która opracowuje 
studium przypadku i czynnie 
wspiera studentów w jego 
rozwiązaniu w trakcie kursu 
intensywnego. Uczelnie part-
nerskie oferują różnorodne 

specjalizacje kursów, co 
w połączeniu z możliwościa-
mi realizacji krótkotermino-
wych wyjazdów zagranicz-
nych pozwala studentom na 
pogłębianie wiedzy z zakresu, 
który jest dla nich najbardziej 
interesujący. 

W tym roku w kursie inten-
sywnym na naszej uczelni 
uczestniczyło 25 studentów, 
którzy rywalizowali o moż-
liwość wyjazdu do Wiednia 
na odbywający się tam fi nał. 
Najlepszy projekt spośród 
uczelni partnerskich opraco-
wała grupa reprezentująca 
Advanced Topics in Insuran-
ce Management realizowa-
ny w Katowicach w składzie: 
Danielle Della Rossa (Włochy), 
Alex-Stefan Lungu (Rumunia), 
Rafał Walisko (Polska) oraz 
Michał Sawicki (Polska).

The main idea of the intensive 
program, whose fi rst edition 
was run at our university this 
year, is to enable the partici-
pants to gain experience in 
an international environment 
and deal with realistic tasks 
supplied by business practi-
tioners. The INTQUANT project 
had been developed by a con-
sortium of four higher educa-
tion institutions (the Univer-
sity of Economics in Katowice, 
the University of Bologna, the 
University of Applied Sciences 
BFI Vienna and the Alexandru 
Ioan Cuza University in Iași); 
it involves forming a strategic 
partnership between each of 
these institutions and a com-
patible company which sup-
plies the case study and sup-
ports students in their work 
during the program. The part-
ner institutions off er a wide 
variety of specialization 
tracks; when combined with 

short-term mobility options, 
the program provides stu-
dents with an opportunity to 
deepen their knowledge of the 
fi eld of study they fi nd most 
interesting.

The course launched by 
our university this year was 
attended by 25 students who 
competed to qualify for the 
fi nal round held in Vienna. The 
winning project was devel-
oped by the team representing 
the Advanced Topics in Insur-
ance Management track run at 
the University of Economics in 
Katowice, comprised of Dan-
ielle Della Rossa (Italy), Alex-
Stefan Lungu (Romania), Rafał 
Walisko (Poland) oraz Michał 
Sawicki (Poland).

Advanced topics in insurance management
Ewa Dziwok
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Była to czwarta edycja programu, który 
w poprzednich latach odbywał się w uni-
wersytetach w Rotterdamie, Madrycie 
i Gandawie. W edycji 2017 organizowa-
nej w Katowicach uczestniczyli wykła-
dowcy i studenci naszej uczelni, Hoge-
school Inholland w Rotterdamie, London 
South Bank University w Londynie, Hoge-
school Gent, CEU San Pablo w Madry-
cie oraz praskiej Vysokej školy fi nanční 
a správní. 

Uroczystość otwarcia prowadzoną przez 
przewodniczącą komitetu organizacyj-
nego, dr Annę Doś, zaszczycili znamieni-
ci goście. Prorektor ds. edukacji i inter-
nacjonalizacji prof. Sławomir Smyczek 
wygłosił przemówienie powitalne. Obec-
ni byli także prodziekan wydziału, dr 
Krystyna Mitręga-Niestrój, oraz przed-
stawiciele ING Banku Śląskiego SA. Ele-
mentem ceremonii otwarcia był wykład 
na temat wyzwań rozwoju zrówno-
ważonego dla instytucji fi nansowych 
wygłoszony przez Sandrę Schoonhoven, 
kierującą programami rozwoju zrówno-
ważonego w holenderskiej części ING 
Banku. 

W dniu otwarcia studenci uczestniczą-
cy w programie wzięli udział w warsz-
tatach z kompetencji międzykulturo-
wych prowadzonych przez Sarhę Dukel 
reprezentującą Hogeschool Inholland. 
Istotnym elementem tygodnia między-
narodowego było też seminarium z etyki 

w rachunkowości przygotowane i prze-
prowadzone przez prof. Ewę Maruszew-
ską z UE Katowice. 

W ramach programu studenci w grupach 
międzynarodowych prowadzonych przez 
wykładowców reprezentujących wszyst-
kie uczestniczące instytucje opracowy-
wali oparte na rezultatach ich wcześniej-
szych przygotowań projekty badawcze. 
Wyniki zostały zaprezentowane w ostat-
nim dniu tygodnia międzynarodowego. 
Prezentacji wysłuchali nie tylko uczestni-
cy programu, ale także studenci będący 
stypendystami programu ERASMUS oraz 
studenci kierunku Finance and Accoun-
ting for Business. 

Najwyższe noty, wystawiane komisyj-
nie przez grono siedmiu wykładowców 
międzynarodowych, uzyskała praca na 
temat „Corporate governance – bankers 
bonuses” przygotowana przez zespół 
w składzie: Fernando Brioso de la Rica 
(Madryt), Sylwia Chrapek (Katowice) oraz 
Kwint Kramer (Rotterdam) prowadzony 
przez dr Annę Doś. Artykuły będące owo-
cem wytężonej współpracy studentów 
zostaną opublikowane w języku angiel-
skim w recenzowanym czasopiśmie 
naukowym. 

W roku 2018 Intensive Program Susta-
inable Banking and Finance będzie 
organizowany przez czeską uczelnię 
partnerską.

 Anna Doś

Zrównoważone
Finanse
i Bankowość
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This was the fourth edition of the 
program, with previous events held 
at universities in Rotterdam, Madrid 
and Ghent. The 2017 edition, organ-
ized in Katowice, brought together 
lecturers and students from our Uni-
versity as well as the Inholland Uni-
versity of Applied Sciences (Rotter-
dam), the University College Ghent, 
the CEU San Paolo (Madrid), the Lon-
don South Bank University and the 
University of Finance and Administra-
tion (Prague). 

The opening ceremony, conducted 
by Dr Anna Doś, Chair of the Organ-
izing Committee, was honored by 
the presence of distinguished guests, 
including Prof. Sławomir Smyczek, 
Vice-Rector for Education and Inter-
nationalization, who delivered 
the welcome address, Dr Krystyna 
Mitręga-Niestrój, Vice-Dean of the 
Faculty, and representatives of the 
ING Bank Śląski SA. The keynote lec-
ture, given by Sandra Schoonhoven, 
Head of Sustainability Programs at 
ING Bank The Netherlands, dealt with 
the challenges of sustainable devel-
opment for fi nancial institutions. 

On the day of the opening ceremony, 
students took part in an intercultural 
competence workshop run by Sarha 
Dukel from the Inholland University 
of Applied Sciences. One of the high-
lights of the week was the seminar 
on ethics in accounting designed and 
conducted by Prof. Ewa Maruszewska 

from the University of Economics in 
Katowice.

The program involved interna-
tional teams of students develop-
ing research projects based on the 
outcomes of prior work, under the 
supervision of lecturers from all the 
participating institutions. The fi nal 
presentations were delivered on the 
last day of the week, attended not 
only by the program participants, but 
also the ERASMUS students and stu-
dents of Finance and Accounting for 
Business.

The presentation that received the 
highest score from the evaluation 
committee composed of 7 lecturers 
from diff erent countries was enti-
tled “Corporate governance – bank-
ers bonuses”. It was prepared by the 
following student team coached by 
Dr Anna Doś: Fernando Brioso de la 
Rica (Madrid), Sylwia Chrapek (Kato-
wice) and Kwint Kramer (Rotterdam). 
Papers resulting from students’ coop-
eration will be published in English in 
a peer-reviewed academic journal.

The 2018 edition of the Intensive 
Program “Sustainable Banking and 
Finance” will be organized by the 
University of Finance and Administra-
tion in Prague.

Sustainable
Banking
and Finance
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Monika Wieczorek-Kosmala

71 studentów z Berlina, Bruk-
seli i Katowic w dniach 13-17 
marca 2017 roku pracowało 
w międzynarodowych zespołach 
nad rozwiązaniem studium 
przypadku łączącego zagadnie-
nia z zakresu logistyki i fi nan-
sów przedsiębiorstwa. 

Jego rozwiązanie wymagało 
analizy danych empirycznych 
pozwalających zidentyfi kować 
źródło problemów fi rmy logi-
stycznej, zaproponowania roz-
wiązania tych problemów oraz 
oceny, czy z perspektywy sytu-
acji fi nansowej przedsiębior-
stwa rozwiązania te są real-
ne (a więc czy nie spowodują 
pogorszenia jego sytuacji fi nan-
sowej). Wsparcie dla studentów 
w rozwiązywaniu postawionych 
problemów stanowiły wykła-
dy teoretyczne (przygotowa-
ne przez prof. Wernera Sohna 
z HWR w Berlinie) oraz tuto-
ring prowadzony przez wykła-
dowców z Belgii (prof. Jort van 
Schil i prof. Katleen Dirickx) 
i z UE Katowice (dr J. Błach 
i dr M. Wieczorek-Kosmala). 

Przygotowane rozwiązania stu-
denci prezentowali na forum, 
konkurując o nagrodę główną. 
Jury (składające się z wykładow-
ców biorących udział w wyda-
rzeniu) przyznało tę nagrodę 
zespołowi, w którym brali udział 
studenci kierunku Finance for 
Accounting and Business pro-
wadzonego na Wydziale Finan-
sów i Ubezpieczeń. Prezento-
wane propozycje rozwiązania 
problemu były na wyjątkowo 
wysokim poziomie i potwierdza-
ły umiejętność współpracy stu-
dentów w międzynarodowych 
zespołach. 

Intensywny tydzień pracy uzu-
pełniły liczne wydarzenia kul-
turalne, mające na celu pre-
zentację naszego regionu oraz 
integrację studentów. Uczestni-
cy projektu mieli okazję zwie-
dzić Kopalnię Guido, zostali 
również oprowadzeni po siedzi-
bie Narodowej Orkiestry Symfo-
nicznej Polskiego Radia i wzię-
li udział w koncercie młodych 
muzyków.

During the week from 13 to 17 
March 2017, a group of 71 stu-
dents from Berlin, Brussels and 
Katowice worked in international 
teams on a case study related to 
logistics and corporate fi nance. 
Finding the solution required 
empirical data analysis, allow-
ing the team members to iden-
tify the source of the problems 
facing a logistics company. Stu-
dents were expected to suggest 
appropriate solutions and assess 
their viability, taking into account 
the fi nancial standing of the fi rm 
(ensuring the solutions will not 
worsen the situation further). To 
provide theoretical background 
for the case study, students were 
given lectures (designed by Prof. 
Werner Sohn from the Berlin 
School of Economics and Law) 
and tutorials conducted by aca-
demics from Odisee Universi-
ty College in Brussels (Prof. Jort 
van Shil and Prof. Katlen Diricx) 
and the University of Econom-
ics in Katowice (Dr J. Błach and 
Dr M. Wieczorek-Kosmala).

Students presented their solu-
tions in front of the jury and 
other teams competing for the 
main prize. The jury (composed 
of the lecturers participating in 
the event) awarded the prize to 
the team including the students 
of the Finance for Accounting and 
Business program run at the Fac-
ulty of Finance and Insurance. 
The solutions proposed were of 
an exceptionally high standard, 
confi rming the students’ ability to 
cooperate in international teams.

The week of intensive work was 
combined with a rich cultur-
al program, aiming to familiar-
ize our guests with the region 
and enhance student integra-
tion. The project participants had 
the opportunity to visit the Guido 
Mine; they were also shown 
around the seat of the Polish 
National Radio Symphony Orches-
tra and attended a concert by 
young musicians.

Jury konkursu – od lewej prof. Jort van Schil, dr Anna Kuzior, 

dr Joanna Błach, prof. Katleen Dirickx, dr Monika Wieczorek-

-Kosmala, prof. Werner Sohn, fot. archiwum autorki / The 

Jury (from left to right: Prof. Jort van Schil, Dr Anna Kuzior, 

Dr Joanna Błach, Prof. Kalteen Diricx, Dr Monika Wieczorek-

-Kosmala, Prof. Werner Sohn), photo Author’s archive

Project Week
Katowice 2017

Autorzy zwycięskiego projektu, fot. archiwum autorki / Authors of the winning project, 

photo: Author’s archive
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W tym roku nasza Alma Mater po raz 
pierwszy gościła studentów i nauczycieli 
z uczelni wchodzących w skład tego kon-
sorcjum, którzy mieli możliwość wyboru 
zajęć z zakresu Zarządzania projektami 
międzynarodowymi lub Rynków wscho-
dzących i kryzysów. W trakcie tygodnia 
intensywnych zajęć studenci mieli możli-
wość wysłuchania wykładów profesorów 
z uczelni partnerskich, a także złożenia 
wizyty w fi rmie Future Processing, która 
współuczestniczyła w opracowaniu stu-
dium przypadku. 

W Katowicach spotkali się przedstawicie-
le następujących uczelni: Fachhochschule 
des BFI Wien (Austria), Europäische Fach-
hochschule, Brühl (Niemcy), Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Katowicach (Polska), 
National Research University „Higher 
School of Economics”, Moskwa (Rosja), 
Southern Federal University Rostov-on-
-Don (Rosja) oraz Kyiv National Econo-
mic University (Ukraina). Naszą uczelnię 
w wydarzeniu reprezentowali studenci 
i pracownicy Wydziału Finansów i Ubez-
pieczeń oraz Wydziału Zarządzania.

Po zajęciach uczestnicy kursu pozna-
wali Śląsk oraz jego historię, zwiedzili 
Muzeum Śląskie, siedzibę NOSPR i Bro-
wary Tyskie. Kolejna edycja intensywnego 
kursu odbędzie się na przełomie lutego 
i marca 2018 roku  w Brühl koło Kolonii.

This year, for the fi rst time, 
our Alma Mater hosted stu-
dents and academics from 
higher education institu-
tions forming the consorti-
um, who had the opportunity 
to attend selected courses 
under two thematic tracks: 
Managing International Pro-
jects and Emerging Markets 
and Crises. The intensive 
course week featured a num-
ber of lectures delivered by 
professors from our partner 
universities; students also 
had the opportunity to visit 
the Future Processing com-
pany which participated in 
designing the case study.

The following institutions 
were represented during 
the event: the University of 
Applied Sciences BFI Vien-
na (Austria), the European 
University of Applied Sci-
ences in Brühl (Germany), 
the University of Economics 

in Katowice (Poland), the 
National Research University 
“Higher School of Econom-
ics”, (Russia), the Southern 
Federal University Rostov-
on-Don (Russia) and the Kyiv 
National Economic University 
(Ukraine). Our University was 
represented by students and 
academics from the Faculty 
of Finance and Insurance and 
the Faculty of Management. 

The social program included 
visits to the Silesian Muse-
um, the seat of the Polish 
National Radio Symphony 
Orchestra, and the Tychy 
Brewery complex, allowing 
the participating students to 
learn about the history and 
culture of Silesia. The next 
edition of the International 
Master Course Week will be 
held in late February/early 
March 2018 in Brühl near 
Cologne.

Ewa Dziwok

Educating for Global CompetenceEducating for Global Competence

Global Competence – uczestnicy 

kursu / Global Competence – 

course participants



W czasie pobytu na uczelni 
wykładowcy zagraniczni pro-
wadzili zajęcia dydaktyczne 
ze studentami naszego uni-
wersytetu oraz ze studenta-
mi przebywającymi w Kato-
wicach w ramach Programu 
Erasmus. W imieniu władz 
uczelni wydarzenie zainaugu-
rował i gości przywitał prof. 
Sławomir Smyczek, prorektor 
ds. edukacji i internacjonaliza-
cji. Tematyka 13 przedmiotów 
dotyczyła zastosowań najnow-
szych technologii informacyj-
no-komunikacyjnych, eko-
nomii i zarządzania. Zajęcia 
spotkały się z dużym zaintere-
sowaniem studentów. 

26 kwietnia studenci i wykła-
dowcy wzięli udział w Semi-
narium Naukowym „Smart 
Technologies & Smart Rese-
arch” zorganizowanym przez 
Instytut Analizy i Wspomaga-
nia Decyzji Menedżerskich na 
Wydziale Informatyki i Komu-
nikacji. Tematyka semina-
rium obejmowała następujące 
referaty: 

  „Knowledge Engineer-
ing in Smart Healthcare”, 

prof. Salem Abdelbadeeh, 
Ain Shams University, Kair, 
Egipt,

  „Large 3D Printer and 
Intelligent Manufactur-
ing”, prof. Yuh Wen Chen, 
Institute of Industrial Engi-
neering and Management, 
Dacun Changhua, Tajwan,

  „Competence Acquisition 
in Applied Knowledge Engi-
neering by Learning from 
Errors”, prof. Vera Meister, 
Brandenburg University of 
Applied Sciences, Niemcy,

  „Rasch Measurement The-
ory applied to the fi eld of 
management”, prof. Lidia 
Sanchez Ruiz, University 
of Cantabria, Santander, 
Hiszpania,

  „Codebook Approach for 
Physiological and Behav-
ioral Data Analysis”, prof. 
Marcin Grzegorzek, Univer-
sity of Siegen, Niemcy.

Poza referatami naukowy-
mi program Seminarium 
Naukowego obejmował dwa 

wystąpienia przedstawicieli 
biznesu: Beata Gudz i Michał 
Widuch z Sapiens Internatio-
nal Corporation przedstawili 
temat „Partnering for success 
in IT for insurance”, a Krzysz-
tof Murzyn z Grupy Unity – 
„University as a e-commerce. 
Trends, tools and customer’s 
behavior”.

Po zakończeniu zajęć dydak-
tycznych wykładowcy zagra-
niczni odwiedzili Muzeum Ślą-
skie w Katowicach, Instytut 
Innowacyjnych Technologii 
EMAG w Katowicach, a także 
pojechali do Oświęcimia, 
Bochni i Krakowa. Jednakże 
najważniejsze dla nich było 
spotkanie z wojewodą śląskim  
Jarosławem Wieczorkiem, któ-
remu zadawano wiele pytań 
dotyczących rozwoju społecz-
nego i gospodarczego regionu, 
a szczególnie nowo utworzo-
nego związku metropolital-
nego. Zakończenie tygodnia 
międzynarodowego uświet-
nił koncert fortepianowy prof. 
Tadeusza Trzaskalika.

Internet
Communication
Management

International Week

Małgorzata Pańkowska
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During their stay, the visitors 
conducted lectures and classes 
for the students of our Univer-
sity as well as those studying 
in Katowice under the Erasmus 
program. Prof. Sławomir Smy-
czek, Vice-Rector for Educa-
tion and Internationalization, 
opened the event and wel-
comed the guests on behalf of 
the University authorities. The 
13 courses related to the state-
of-the-art ICT applications in 
economics and management 
attracted a large number of 
students. 

On 26 April 2017 students 
and lecturers attended the 
“Smart Technologies & Smart 
Research” seminar organized 
by the Institute of Managerial 
Decision Analysis and Support 
at the Faculty of Informatics 
and Communication. The pro-
gram of the seminar included 
the following papers:

  “Knowledge Engineering 
in Smart Healthcare” by 
Prof. Salem Abdelbadeeh, 
Ain Shams University, Kair, 
Egypt;

  “Large 3D Printer and Intel-
ligent Manufacturing” by 
Prof. Yuh Wen Chen, Insti-
tute of Industrial Engi-
neering and Management, 
Dacun Changhua, Taiwan;

  “Competence Acquisi-
tion in Applied Knowledge 
Engineering by Learning 
from Errors” by Prof. Vera 
Meister, Brandenburg Uni-
versity of Applied Sciences, 
Germany;

  “Rasch Measurement The-
ory applied to the fi eld of 
management” by Prof. Lidia 
Sanchez Ruiz, University of 
Cantabria, Santander, Spain;

  „Codebook Approach for 
Physiological and Behavioral 
Data Analysis” by Prof. Mar-
cin Grzegorzek, University of 
Siegen, Germany.

Besides scientifi c papers, the 
program also featured two 
presentations delivered by 
business sector representa-
tives: Beata Gudz and Michał 
Widuch of Sapiens Interna-
tional Corporation talked about 
“Partnering for success in IT 
for insurance”, and Krzysztof 

Murzyn of the Unity Group 
gave a speech entitled “Univer-
sity as an e-commerce busi-
ness. Trends, tools and custom-
er behavior”.

After the lectures, our for-
eign guests visited the Silesian 
Museum in Katowice, EMAG 
– the Institute of Innovative 
Technologies in Katowice, as 
well as the towns of Oświęcim, 
Bochnia and Kraków. Yet the 
highlight of the social program 
was a meeting with the Sile-
sian Voivode Jarosław Wiec-
zorek, who was asked a lot 
of questions about social and 
economic development of the 
region, in particular the recent-
ly-established Metropolitan 
Association of Upper Silesia. 
The fi nal attraction was the 
grand piano concert given by 
Prof. Tadeusz Trzaskalik at the 
close of the event.
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Organizatorami wydarzenia 
byli: Katedra Inwestycji i Nie-
ruchomości, Katedra Banko-
wości i Rynków Finansowych, 
Katedra Finansów Przedsię-
biorstw i Ubezpieczeń Gospo-
darczych, Katedra Rachunko-
wości oraz Biuro Współpracy 
Międzynarodowej i Dziekanat 
Wydziału Finansów i Ubezpie-
czeń. Podczas otwarcia stu-
dentów oraz gości powitali: 
rektor prof. Robert Tomanek, 
dziekan WFiU prof. Andrzej 
Piosik, a także prodziekani: 

prof. Krzysztof Marcinek, 
dr Anna Kuzior i dr Krysty-
na Mitręga-Niestrój, którzy 
uczestniczyli również w pozo-
stałych spotkaniach z gośćmi. 

W tym roku nasi studenci 
mogli uczestniczyć w wykła-
dach prowadzonych przez 20 
gości zagranicznych z Euro-
py, Azji oraz Ameryki Północ-
nej. Unia Europejska repre-
zentowana była przez Belgię, 
Chorwację, Czechy, Holandię, 
Niemcy oraz Węgry. Ponad-
to uczelnia gościła akade-
mików z Kazachstanu, Rosji, 
Serbii, Ukrainy oraz Stanów 
Zjednoczonych. Oferta przed-
miotów obejmowała róż-
norodne tematy związane 
z rachunkowością, fi nansa-
mi oraz inwestycjami, jak np. 
etyka w fi nansach i bankowo-
ści, zarządzanie ryzykiem stóp 
procentowych, prawne aspek-
ty funkcjonowania korporacji 

The event was organized by 
the Department of Investment 
and Real Estate, the Depart-
ment of Banking and Finan-
cial Markets, the Department 
of Corporate Finance and 
Insurance, the Department of 
Accounting, the Bureau for 
International Cooperation and 
the Dean’s Offi  ce of the Fac-
ulty of Finance and Insurance. 
During the opening ceremo-
ny, students and guests were 
welcomed by the Rector, Prof. 
Robert Tomanek, Prof. Andrzej 
Piosik, Dean of the Faculty 

of Finance and Insurance, 
as well as the Vice-Deans: 
Prof. Krzysztof Marcinek, Dr 
Anna Kuzior and Dr Krystyna 
Mitręga-Niestrój, who also met 
with the guests on other occa-
sions during the event.

This year, our students had the 
opportunity to attend lectures 
given by 20 foreign academics 
from Europe, Asia and North 
America. The European Union 
was represented by partici-
pants from Belgium, Croatia, 
the Czech Republic, Germa-
ny, Holland and Hungary. The 
guests also included academ-
ics from Kazakhstan, Rus-
sia, Serbia, Ukraine and the 
United States. Courses off ered 
in the program addressed 
a wide variety of issues relat-
ed to accounting, fi nance and 
investment, including ethics in 
banking and fi nance, foreign 
exchange risk management, 

Joanna Błach, Monika Foltyn-Zarychta

New Frontiers
in Finance and Accounting

Wykładowcy w czasie 

wycieczki na Równicę, 

fot. M. Foltyn-Zarychta 

/ A trip to the Równica 

mountain, photo 

M. Foltyn-Zarychta
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 Podczas otwarcia „New Frontiers in Finance 

and Accounting”, fot. B. Frączek / “New Frontiers in 

Finance and Accounting” – opening ceremony, photo 

B. Frączek 

 Wykład prof. M. Cupica z Serbii, fot. B. Frączek 

/ Lecture by Prof. M. Cupica from Serbia, photo 

B. Frączek

 Wykład prof. K. Varga Kiss z Węgier, fot. B. Frączek 

/ Lecture by Prof. K. Varga Kiss from Hungary, photo 

B. Frączek

międzynarodowych, analiza fi nansowych 
aspektów działalności branży turystycznej 
czy reklama w mediach społecznościowych.

Nowością dla studentów była możliwość 
dowolnego połączenia aż dwóch przedmio-
tów z oferowanej puli 20 zagadnień tema-
tycznych. Oznaczało to zapewne nieco 
więcej pracy ze strony studentów, ale jed-
nocześnie oferowało możliwość bezpośred-
niego kontaktu z dwoma nauczycielami 
zagranicznymi i elastycznego dostosowania 
poznawanych zagadnień do indywidualnych 
zainteresowań studenta.

Oprócz zajęć dydaktycznych spotkanie dało 
gościom również przestrzeń do wymiany 
doświadczeń naukowych poprzez uczest-
nictwo w konferencji „Finanse – Proble-
my – Decyzje” organizowanej przez Kate-
drę Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń 
Gospodarczych oraz Katedrę Finansów 
Publicznych, a także w seminarium nauko-
wo-dydaktycznym „Sustainable Finance and 
Accounting”, podczas którego dyskutowa-
no aktualne wyzwania badawcze związane 
ze zrównoważonym rozwojem w naukach 
o fi nansach oraz etyczne aspekty decy-
zji fi nansowych, a także miejsce i rolę tych 
zagadnień w nauczaniu akademickim. 

Udział tak licznej grupy nauczycieli był moż-
liwy dzięki szerokiej sieci kontaktów pra-
cowników oraz umowom uczelni w ramach 
programu Erasmus+, który był głównym 
źródłem fi nansowania pobytu gości. Aka-
demicy spoza UE odwiedzili uczelnię dzię-
ki projektowi Erasmus+ KA107 „Mobilność 
edukacyjna z krajami partnerskimi”. Wspar-
cia imprezie udzielili w tym roku również 
partnerzy biznesowi: Technicenter sp. z o.o., 
twórca programu e-analiza.pl wspomagają-
cego zarządzanie fi nansami w przedsiębior-
stwach, oraz Telvis, spółka dostarczająca 
rozwiązania telekomunikacyjne.

Następna edycja tygodnia międzynarodowe-
go „New Frontiers in Finance and Accoun-
ting” odbędzie się w dniach 23-27 paździer-
nika tego roku. Będzie ona ponownie łączyć 
wykłady otwarte dla studentów oraz konfe-
rencję i warsztaty naukowe dla nauczycieli 
akademickich.

regulation of multinational corporations, 
fi nancial aspects of the tourism industry, or 
advertising in social media.

A novelty was that students were allowed 
to freely combine two courses from among 
the 20 included in the program. This meant 
somewhat more work for the students, but 
at the same time they had the opportunity 
to contact the two foreign teachers direct-
ly, and to make sure that the course topics 
matched their individual interests. 

Apart from lectures and classes, the Inter-
national Week program also included the 
“Finance-Problems-Decisions” conference, 
organized by the Department of Corporate 
Finance and Insurance and the Department 
of Public Finance, which provided a plat-
form for the exchange of scientifi c expe-
rience. Another interesting event was the 
seminar entitled “Sustainable Finance and 
Accounting”, involving discussions on the 
current research challenges facing sustain-
able development of fi nancial science and 
the ethical aspects of fi nancial decisions, as 
well as the place and role of those issues in 
academic teaching.

The fact that so many academics participat-
ed in the International Week was made pos-
sible thanks to a wide network of contacts 
and the agreements between partner univer-
sities under the Erasmus+ program. The aca-
demics from outside the EU visited our uni-
versity under the Erasmus+ KA107 scheme 
– “Higher education student and staff  mobil-
ity between Program and Partner Coun-
tries”. This year, the event was also fi nan-
cially supported by our University’s business 
partners: Technicenter sp. z o.o., designer of 
the e-analiza.pl system facilitating corporate 
fi nance management, and Telvis, provider of 
telecommunication solutions.

The next edition of the International Week 
“New Frontiers in Finance and Accounting” 
will be held on 23–27 October 2017; it will – 
again – combine open lectures for students 
with a conference and scientifi c seminars 
for academics.
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W wydarzeniu uczestniczy-
ło 26 przedstawicieli z 23 
uczelni zagranicznych z Alba-
nii, Belgii, Brazylii, Czech, 
Grecji, Hiszpanii, Kazachsta-
nu, Kolumbii, Korei Południo-
wej, Łotwy, Niemiec, Palesty-
ny, Portugalii, Rosji, Rumunii, 
Ukrainy i Wielkiej Brytanii. 
Reprezentowali oni różne 
jednostki administracyjne, 
w tym głównie biura 
międzynarodowe, biura 
projektów, zespoły rozliczeń 
finansowych i dziekanaty. 

W tegorocznym programie 
znalazły się szkolenia z zakre-
su asertywności i efektywne-
go budowania zespołu, pre-
zentacje wszystkich uczelni 
uczestniczących w wydarze-
niu, wizyty w wybranych jed-
nostkach naszej uczelni, krótki 
kurs języka polskiego i zwie-
dzanie kampusu uniwersy-
tetu. Uczestnicy odwiedzili 

także Muzeum Śląskie oraz 
wzięli udział w wycieczkach 
do Krakowa i Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau 
w Oświęcimiu.

Międzynarodowe tygodnie 
szkoleniowe są doskonałą 
okazją do wymiany doświad-
czeń, wiedzy oraz dobrych 
praktyk w międzynarodowym 
środowisku. Erasmus Staff  
Training Week, z powodze-
niem organizowany od kilku 
lat na naszej uczelni, z roku na 
rok cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem.

Wydarzenie jest współfi nan-
sowane ze środków Programu 
Erasmus+, natomiast przed-
stawiciele uczelni pozaeuro-
pejskich dodatkowo otrzymali 
stypendia w ramach programu 
Erasmus+ KA107 koordynowa-
nego przez Biuro Współpracy 
Międzynarodowej.

The event brought together 26 
participants from 23 foreign 
higher education institutions 
based in Albania, Belgium, 
Brazil, Columbia, the Czech 
Republic, Germany, Great Brit-
ain, Greece, Kazakhstan, Lat-
via, Palestine, Portugal, Roma-
nia, Russia, South Korea, Spain 
and Ukraine. They represented 
various administrative units, 
mainly international offi  ces, 
project offi  ces, fi nancial clear-
ance staff  and deans’ offi  ces.

This year’s program included 
a mixture of training sessions 
on assertiveness and eff ective 
teambuilding, presentations 
by representatives of all the 
participating institutions, visits 
to selected units at our Uni-
versity, a short Polish language 
course, and a tour of our Uni-
versity campus. The guests 
also visited the Silesian Muse-
um, the city of Kraków and the 

Auschwitz-Birkenau Memorial 
and Museum in Oświęcim.

International training weeks 
provide an excellent opportu-
nity to exchange knowledge, 
experience and good practice 
in an international setting. The 
Erasmus Staff  Training Week, 
successfully held at our Uni-
versity for several years now, 
has been continuously grow-
ing in popularity. 

The event is co-funded by 
the Erasmus+ Program, and 
the representatives of insti-
tutions from outside Europe 
were additionally awarded 
grants under the Erasmus+ 
KA107 Program coordinated 
by the Bureau for International 
Cooperation.

Soft Skills in the
International

Setting

 Edyta Gałecka
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– Dzień dobry, Jose. Czy możesz 
powiedzieć naszym czytelni-
kom kilka słów o sobie?

Nazywam się José Alexander 
Arciniegas Torres, pochodzę 
z Kolumbii. Jestem nauczycie-
lem języka angielskiego i hisz-
pańskiego na Uniwersytecie 
Tolimskim (Universidad del 
Tolima), a obecnie pracuję jako 
główny koordynator Biura Sto-
sunków Międzynarodowych. 
Jestem pracownikiem uniwer-
sytetu od 20 lat, lubię tańczyć, 
czytać i chodzić do kina. I oczy-
wiście uwielbiam uczyć!

– Dlaczego zdecydowałeś się 
wziąć udział w Staff  Training 
Week?

Przede wszystkim uważam, 
że jest to wspaniała okazja do 
wzmocnienia naszych związ-
ków z Uniwersytetem Eko-
nomicznym w Katowicach. 
Mogę też poznać pracowników 
innych uniwersytetów, którzy 
przybyli tutaj z całego świata. 
Chciałem również, aby pozo-
stali uczestnicy dowiedzieli się 
czegoś więcej o naszym kraju 
i uniwersytecie.

– Jakie są twoje wrażenia 
z Polski, zwłaszcza z Katowic?

Wow! Polska jest napraw-
dę wspaniała, również Kato-
wice. Bardzo podoba mi się 
architektura i piękne krajobra-
zy oraz wszechobecna kultu-
ra. Miałem okazję odwiedzić 
kilka parków i zobaczyć, jak 
ludzie spędzają w nich czas. 
Podobają mi się czyste ulice, 
uprzejmi ludzie. Nie natkną-
łem się na korki uliczne, nato-
miast widziałem wiele osób 

– Holá Jose, can you tell our 
readers a few words about 
yourself? 

Well, my name is José Alex-
ander Arciniegas Torres, and 
I’m from Colombia. I am an 
English and Spanish teacher 
at University of Tolima (UT). 
Currently, I am the General 
Coordinator of the Internation-
al Relations Offi  ce. I’ve been 

working for UT for 20 years. 
I like dancing, reading and 
going to the movies. And of 
course, I love teaching! 

– Why did you join our Staff  
Training Week?

First of all, I consider this 
as a great opportunity to 
strengthen our alliance with 
the University of Economics in 
Katowice, and to meet my col-
leagues, who came here from 
all over the world. I also want-
ed other participants to learn 
a little bit about our country 
and our university, of course. 

– What are your impressions 
about Poland and Katowice in 
particular?

Wow! Poland is really great 
and so is Katowice. I love the 
architecture and beautiful 
landscapes, and the culture, 

„Wspaniałe
wspomnienia z pobytu
na UE w Katowicach
będą mi towarzyszyły
do końca życia” –
o tym, co mamy, co
traktujemy jako
oczywiste i czego
czasami nie doceniamy

“Great memories from
UE Katowice will stay with
me for a lifetime” – about
what we have and take for
granted, and sometimes
forget to appreciate
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korzystających z roweru jako 
środka transportu.

– Czy dostrzegasz jakieś 
cechy łączące Polaków 
i Kolumbijczyków?

Widzę podobieństwa pomiędzy 
krajami, zwłaszcza jeśli chodzi 
o moje miasto – Ibagué. Kosz-
ty utrzymania są prawie takie 
same, więc Katowice to bar-
dzo dobre miejsce dla naszych 
studentów. Ponadto w tym 
tygodniu pogoda była bardzo 
podobna do naszej.

– Co było najbardziej zaska-
kującym przeżyciem podczas 
twojego pobytu?

No cóż, zdecydowanie różni-
ca czasu pomiędzy Kolumbią 
a Katowicami – 7 godzin! Na 
początku trudno się było przy-
stosować. Zaskakujące jest też 
to, że o godzinie 21.30 nadal 
jest tak jasno i że słońce wsta-
je o 4.30. W naszym kraju robi 
się ciemno o 18.30. Miło było 
doświadczyć czegoś takiego. 

Zwrócił em również uwagę na 
bezdomnych. Zauważyłem nie-
wielu i są oni zupełnie inni od 
ludzi bezdomnych w naszym 
kraju. U nas bezdomność jest 
poważnym problemem. Widzia-
łem, jak bardzo ludzie lubią 
rozrywki kulturalne; w naszym 
kraju również je mamy, ale nie 
tak wiele jak w Katowicach. 

– Czy jacyś studenci z Uniwer-
sytetu Tolimskiego przyjecha-
li studiować na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach?

Do tej pory dziesięcioro 
naszych studentów wzięło 
udział w programie wymiany 
akademickiej z UE w Katowi-
cach. Naprawdę podobał im 
się pobyt na waszym uniwer-
sytecie i jeśli to będzie możli-
we, chcieliby wrócić. Niektó-
rzy z nich chcą kontynuować 
tutaj swoje regularne studia. 
Tak naprawdę to właśnie oni 
zmotywowali mnie do przyjaz-
du, dali mi przydatne informa-
cje o uniwersytecie i mieście. 

Warto wspomnieć, że na 
naszym uniwersytecie przeby-
wa obecnie jedna studentka 
UE w Katowicach. Jest bar-
dzo zadowolona, a my mamy 
nadzieję, że będziemy gościć 
większą liczbę studentów 
z Katowic.

– Jakie są twoje wrażenia, jeśli 
chodzi o nasz uniwersytet? 
Gdybyś mógł cofnąć się w cza-
sie, chciałbyś tutaj studiować?

Uniwersytet zrobił na mnie 
duże wrażenie – piękny, duży 
i czysty kampus, oferta akade-
micka, organizacja, pracownicy, 
których miałem okazję poznać. 
Wszystko mi się podoba.

Gdyby można cofać się w cza-
sie, z pewnością 
chciałbym tu stu-
diować. Po powro-
cie z International 
Week będę zachęcał 
swoich studentów 
do wyjazdu do Kato-
wic, będę to robił 
zawsze, gdy zapy-
tają mnie o możli-
wość studiowania za 
granicą.

Na koniec chciał-
bym podziękować 
wszystkim pracow-
nikom za zorganizo-
wanie International Week, za 
wasze zaangażowanie i wspar-
cie, które dawaliście nam od 
samego początku. To było nie-
zwykłe doświadczenie, mam 
nadzieję, że tu wrócę. Oczywi-
ście będziemy czekać na was 
w naszym kraju i na naszym 
uniwersytecie. Wspaniałe 
wspomnienia z pobytu na UE 
w Katowicach będą mi towa-
rzyszyły do końca życia.

Hasta luego!

which you can fi nd every-
where. I had a chance to visit 
some parks and see how people 
enjoy them. I like the cleanli-
ness of streets and the polite-
ness of people. I didn’t encoun-
ter any traffi  c problems and 
it was really good to see how 
many people use bicycles for 
transportation.

– Do you see anything that 
Poles and Colombians have in 
common?

One of the similarities is the 
cost of living, which is almost 
the same as in my country, 
especially in my city – Ibagué. 
This makes Katowice a very 
good destination for our stu-
dents. Also, the weather we’ve 

had this week is 
quite similar to ours. 

– What was the most 
surprising experience 
during your stay?

Well, defi nitely the 
time diff erence 
between Colom-
bia and Katowice 
-7 hours! So, at the 
beginning it was 
a little bit diffi  cult to 
adapt to it. Also, the 
fact that at 9.30 pm 
there is still so much 

light, and that the sun rises at 
4.30 am! In our country it starts 
to get dark at 6.30 pm. It was 
really good to experience this. 

The thing that captured my 
attention was homeless people. 
I saw few homeless people and 
they were way diff erent from 
ours. Homelessness is a serious 
problem in our country. I also 
noticed that people love cul-
tural activities. Obviously, in our 
country we have them too, but 
not as many as in Katowice. 

– Have any students from the 
University of Tolima come to 
study at UE Katowice? 

So far, 10 of our students have 
taken part in the academ-
ic exchange at UE Katowice. 

No doubt they really enjoyed 
their stay at your university 
and if possible, they’d love to 
come back. Some of them have 
expressed a desire to continue 
their degree studies here. As 
a matter of fact, they motivated 
me to come here and gave me 
some useful information about 
the university and the city itself. 
I just want to mention that 
there is a student of UE Kato-
wice staying at University of 
Tolima. She is really happy and 
we hope to have more students 
from Katowice.

– What are your impressions 
about our University? If you 
could go back in time – would 
you like to study here? 

The University has really 
impressed me with the beauti-
ful, clean and big campus, aca-
demic off er, organization, and 
staff  I  had an opportunity to 
meet. I love everything about 
your University! 

If it was possible to go back in 
time, I’d defi nitely like to study 
here. In fact, when I return 
home from the International 
Week I’ll be recommending my 
students to go to Katowice, and 
I’ll do it every time I’m asked 
about study abroad options. 

Finally, I just want to thank 
every member of the staff  for 
organizing International Week, 
for your commitment and all 
the support you gave us from 
the very beginning. This was an 
amazing experience and I hope 
to come back. Of course, we’ll 
be waiting for you in our coun-
try and at our University. Great 
memories from UE Katowice 
will be with me for a lifetime. 

Hasta luego!
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W kongresie uczestniczyło 
wielu badaczy zajmujących 
się problematyką europej-
ską, reprezentujących krajowe 
i zagraniczne ośrodki nauko-
we. Obrady podzielono na trzy 
panele tematyczne. Pierw-
szy koncentrował się wokół 

zagadnień dotyczących Euro-
pejskiej Polityki Sąsiedztwa. 
Prezentowane referaty doty-
czyły zróżnicowanych aspek-
tów tejże polityki. Panel drugi, 
który, reprezentując naszą 
uczelnię, prowadziła prof. Mał-
gorzata Dziembała, obejmował 

The Congress was attended 
by a vast number of research-
ers who specialise in Euro-
pean issues and represented 
domestic and foreign scientif-
ic centres. The sessions were 
grouped within three thematic 
panels. The fi rst one focused 

on the European Neighbour-
hood Policy. The present-
ed papers dealt with various 
aspects related to this Policy. 
The second panel, moderated 
by Prof. Małgorzata Dziembała, 
who represented our Univer-
sity, covered the EU Trade 

Małgorzata Dziembała

Wspólnie o tematyce
europejskiej

Jointly on the
European issues
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zagadnienia polityki handlowej UE 
i efektów związanych z tworze-
niem stref wolnego handlu. Przed-
stawiane w trakcie tego panelu 
referaty dotyczyły pozahandlowych 
efektów DC-FTA, relacji UE i Chin, 
umowy o wolnym handlu mię-
dzy UE a Republiką Korei i efektów 
z tym związanych dla krajów Grupy 
Wyszehradzkiej. Podjęto problema-
tykę współpracy w Afryce, a także 
zagadnienia związane z narodowy-
mi politykami handlowymi w zakre-
sie zagranicznych inwestycji bez-
pośrednich na przykładzie Grupy 
Wyszehradzkiej. Ostatni panel doty-
czył polityki zewnętrznej UE w regio-
nie wschodnim i w basenie Morza 
Śródziemnego. 

Policy and the eff ects of free trade 
zones. The papers delivered within 
the panel addressed the non-trade 
eff ects of DC-FTA, the relations 
between the EU and China, the 
Free Trade Agreement between the 
European Union and the Repub-
lic of Korea and its implications for 
the Visegrad Group. The partici-
pants also talked about the coop-
eration in Africa, national trade 
policies and foreign direct invest-
ment, based on the example of the 
Visegrad Group countries. The last 
panel concerned the EU’s external 
policy in the Eastern and Mediter-
ranean Regions. 

On 10 May 2017 a debate enti-
tled “EU Facing Current Challenges, 
Opportunities, Crises & Confl icts” 
was held at the Jean Monnet Cen-
tre of Excellence, Warsaw School of 
Economics in Warsaw, and on 26 
May “Global Agenda for External 
Action” – the fi rst CEWSE work-
shop for doctoral students – took 
place.

10 maja 2017 roku odbyła się 
debata panelowa Centrum Dosko-
nałości Jeana Monneta w Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie 
pt. „EU Facing Current Challenges, 
Opportunities, Crises & Confl icts”. 
Natomiast 26 maja zrealizowano 
pierwsze warsztaty CEWSE dla dok-
torantów pt. „Global Agenda for 
External Action”.

©
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Decyzją Senackiej Komisji 
ds. Współpracy Międzynaro-
dowej Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach podjął 
wyzwanie rozpoczęcia proce-
su akredytacji EPAS dla pro-
gramu Quantitative Asset and 
Risk Management (ARIMA) na 
Wydziale Finansów i Ubez-
pieczeń. W ciągu ostatnich 
miesięcy przygotowany został 
dokument opisujący dzia-
łalność naszej uczelni oraz 
funkcjonowanie programu 
ARIMA, szczególnie w obsza-
rach internacjonalizacji, badań 
i nauki, współpracy z bizne-
sem, a także etyki i społecz-
nej odpowiedzialności. Doku-
ment jest obecnie oceniany 
przez organizację EFMD, która 
zdecyduje o zakwalifi kowaniu 

naszej uczelni do dalszego 
procesu. Jednocześnie rozpo-
częto przygotowania do opra-
cowania obszernego raportu 
samooceny.

EPAS to międzynarodowa 
akredytacja zarządzana przez 
EFMD, przyznawana progra-
mom studiów. Celem akredy-
tacji EPAS jest z jednej stro-
ny ocena jakości pod kątem 
internacjonalizacji, poziomu 
nauczania oraz współpra-
cy z interesariuszami, przede 
wszystkim z biznesem i oto-
czeniem lokalnym. Z drugiej 
strony oceniana jest jakość 
działalności całej uczelni. 
W ramach EPAS ocenia się 
m.in: znaczenie i pozycję pro-
gramu na tle konkurencji 

Based on the decision taken 
by the Senate’s Internation-
al Cooperation Commission, 
the University of Economics 
in Katowice has taken on the 
challenge of initiating the EPAS 
accreditation process for the 
Quantitative Asset and Risk 
Management (ARIMA) program 
at the Faculty of Finance and 
Insurance. In recent months, 
datasheet was prepared, 
describing the activity of our 
university and the ARIMA pro-
gram, especially in the fi elds of 
internationalization, research 
and science, cooperation 
with business as well as eth-
ics and social responsibility. 

The document is currently 
under evaluation of the EFMD 
organization, which will decide 
whether to qualify our univer-
sity to the next stages in the 
process. At the same time, the 
preparations were launched 
to compile an in-depth self-
assessment report.

EPAS is an international 
accreditation system operat-
ed by EFMD. It aims to evalu-
ate the quality of a program 
in terms of internationaliza-
tion, teaching and cooperation 
with stakeholders, in particular 
business and the local envi-
ronment. On the other hand, 

Marta Grybś-Kabocik

Czekamy na decyzję 
o zakwalifi kowaniu 

uczelni do kolejnego 
etapu procesu 

akredytacyjnego EPAS

Waiting for the 
decision qualifying 
the university to the 
next stage of the EPAS 
accreditation process
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krajowej, a także międzynaro-
dowej, znaczenie programu dla 
uczelni, oczekiwania stawiane 
programowi, program studiów, 
jakość kształcenia i przekazy-
wania wiedzy, poziom kadry 
naukowej. 

Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach, dołączając do 
grona instytucji zrzeszonych 
w EFMD i podejmując wyzwa-
nie ubiegania się o akredytację 
EPAS, zobowiązał się rozwi-
jać i stale udoskonalać swoją 
działalność na rynku między-
narodowym. Jest to ogromne 
wieloletnie wyzwanie dla całej 
społeczności uczelni. Wyzwa-
nie, które ma zaowocować 
akredytacją potwierdzającą, 
że działalność naszej u czel-
ni jest zgodna z najwyższymi 
międzynarodowymi standar-
dami. Sukces ten możemy 
osiągnąć, jedynie działając 
zespołowo. Dlatego w tym 
miejscu pragniemy serdecznie 

podziękować za dotychczaso-
we zaangażowanie pracowni-
ków naukowo-dydaktycznych 
oraz administracyjnych, którzy 
wspierają rozpoczęty proces 
ubiegania się o akredytację. 
Tylko współpracując możemy 
zapewnić, że uczelnia będzie 
funkcjonować według spraw-
dzonych najwyższych standar-
dów, obowiązujących w najlep-
szych szkołach na świecie.

Jednocześnie warto dodać, że 
uczelnia stara się o sfi nanso-
wanie kosztów związanych 
z procesem wnioskowania 
o akredytacje międzynarodo-
we w ramach projektu ogło-
szonego przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go, pt. „Akredytacje zagranicz-
ne” Programu Operacyjne-
go Wiedza Edukacja Rozwój 
współfi nansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

it also examines the quality of 
the activity of the entire uni-
versity. EPAS looks into: the 
positioning of the program 
nationally and internation-
ally, the position of the pro-
gram within the university, 
the objectives and outcomes 
of the program, the curricu-
lum content and the quality of 
delivery, the appropriateness 
of the faculty that deliver the 
program.

Joining the other EFMD mem-
ber institutions and taking on 
the challenge of applying for 
EPAS accreditation, the Uni-
versity of Economics in Kato-
wice has committed itself to 
develop and improve its inter-
national activity. This is a long-
term challenge for the entire 
academic community. The 
challenge that is to result in 
accreditation confi rming that 
the activity of our university is 
in compliance with the highest 

international standards. We 
can only achieve this success 
if we work as a team. So we 
want to express out gratitude 
to all the academic and admin-
istrative staff  members who 
support the accreditation pro-
cess. Only working together 
we can ensure that the univer-
sity will comply with the high-
est standards, pursued in the 
best schools worldwide.

The university is seeking 
fi nancing involved in the 
application for international 
accreditation through the pro-
ject announced by the Ministry 
of Science and Higher Educa-
tion – “Akredytacje zagranic-
zne” – within the Operational 
Program Knowledge Education 
Development, co-fi nanced by 
the European Social Fund.
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„Oprócz dyplomu 
w życiu liczą się 
przeżyte doświadczenia 
i osobowość”

“Diploma is not the 
only thing that counts, 
experiences and personality 
are equally important”

W tym miesiącu kończysz 
studia I stopnia, a Twoje 
CV już teraz zaskaku-
je dużą liczbą wyjaz-
dów zagranicznych. Skąd 
takie zamiłowanie do 
podróży? 

Rodzina mówi, że mam 
to po pradziadku. Zawsze 
gdzieś jeździł, aż do póź-
nej starości. U mnie na 
większą skalę zaczę-
ło się to tak napraw-
dę dopiero w klasie 

This month you are com-
pleting the fi rst-cycle 
degree program, and 
your CV already com-
prises a surprisingly big 
number of study abroad 
programs. What are the 

roots of your passion for 
travel?

My family believe I take 
it after my great-grand-
father, who would 
travel a lot even at the 

studia I stopnia, a Twoje studia I stopnia, a Twoje studia I stopnia, a Twoje studia I stopnia, a Twoje 

je dużą liczbą wyjaz-je dużą liczbą wyjaz-je dużą liczbą wyjaz-je dużą liczbą wyjaz-
dów zagranicznych. Skąd dów zagranicznych. Skąd dów zagranicznych. Skąd dów zagranicznych. Skąd 

podróży? podróży? podróży? podróży? podróży? 

808080 FORUM_nr 45 / 2017



maturalnej. Między pisem-
nymi a ustnymi matura-
mi miałam trochę wolnego 
i złapałam swojego pierw-
szego stopa z prawdziwe-
go zdarzenia – w ciężarówce, 
międzynarodowo. Wcześniej 
poruszałam się tak tylko po 
swoim mieście.

Po maturze przyszedł czas na 
studia. Nie bałaś się podjąć ich 
na UE w języku angielskim?

Uczyłam się do matury z myślą 
o studiach językowych. Aż do 
klasy maturalnej byłam prze-
konana, że pójdę na fi lolo-
gię, więc nie – nie bałam się. 
Dopiero kilka miesięcy przed 
maturą zaczęłam się wahać. 
Pomyślałam, że znać języki 
to jedno, ale studiować jakąś 
dziedzinę w obcym języku to 
coś innego. Decyzja zapadła 
spontanicznie na Dniu Otwar-
tym UE, gdzie zobaczyłam bro-
szurę specjalności Finance and 
Accounting for Business. 

Czy trudno było studiować 
w międzynarodowej grupie 
pełnej różnic kulturowych? 

Było na pewno ciekawie. Sta-
raliśmy się wspierać siebie 
wzajemnie, aczkolwiek uwa-
żam, że dopiero gdy wyjecha-
łam na wymianę do USA, do 
Uniwersytetu Północnej Iowy, 
zrozumiałam, z czym się zma-
gają Erasmusi.

Co najlepiej wspominasz 
z wyjazdu do Stanów?

Współpracowników z miejsca 
pracy i profesorów, ale przede 
wszystkim podróże. Przeje-
chałam z zachodu na wschód, 
odwiedziłam osiem stanów 
i wiele cudnych miejsc. Urze-
kła mnie Kalifornia, zakocha-
łam się w Wielkim Kanionie, 
w Nowym Orleanie. Koniecznie 
chcę tam wrócić i zrealizować 
mój pierwotny plan podróży – 
zebrać ekipę, wynająć samo-
chód i jeździć po parkach naro-
dowych. Wielki Kanion to tylko 
wierzchołek góry lodowej.

Czy studia za granicą bardzo 
różnią się od naszych?

I tak, i nie, ale myślę, że aku-
rat w porównaniu do Stanów, 
to raczej się różnią. W USA 
ogromny nacisk kładzie się na 
oceny, w Iowa pracodawcy cią-
gle zwracają uwagę na śred-
nią aplikanta. Studenci czują 
więc ciągłą presję – nawet 
są dla nich organizowane 
„DeStress Days” na kampusie 
(z uśmiechem). Poza tym stu-
dia w USA to wysoka „uczci-
wość studencka”, mnóstwo 
zadań i projektów trwających 
cały semestr, kartkówki z mar-
szu lub zapowiadane, wiecznie 
egzaminy i testy, czterodniowa 
sesja egzaminacyjna, ocenia-
nie umiejętności nawiązywa-
nia znajomości z profesorami 
czy współpracownikami… a to 
tylko kilka przykładów. 

Jest trudniej?

Jeśli się wyrobi nawyk nauki 
na bieżąco, to naprawdę nie. 
Ich testy to takie nasze mniej-
sze kolokwia. Kartkówki tylko 
mobilizują, by przejrzeć notat-
ki z wcześniejszego dnia. 
Potem podejście do egzami-
nu to jedynie przypomnienie 

advanced age. As for me, eve-
rything started in the last class 
of the secondary school. Since 
I had some free time between 
the written and oral parts of 
my maturity examination, 
I decided to hit the trail and go 
hitchhiking – I stopped a lorry 
and went abroad. At that time, 
my experience of this mode 
of transport was limited to my 
home town.

After the secondary school-leav-
ing examinations you under-
took further studies. Didn’t you 
fi nd it frightening to study in 
English at UE Katowice ?

No, not really. I had been pre-
paring for my maturity exams 
with a view to studying lan-
guages – I wanted to study 
foreign language philology. 
However, just a few months 
before the exams, I began to 
have second thoughts about 
my future. I realized that 
studying foreign languages is 
one thing, but studying a par-
ticular discipline in a foreign 
language is another. My fi nal 
decision was quite spontane-
ous; I made up my mind after 
taking part in the Open Day 
at UE Katowice, where I found 

the information leafl et on the 
Finance and Accounting for 
Business minor. 

Was it diffi  cult to study in 
a culturally diverse group?

It was defi nitely interesting. 
We tried to support one anoth-
er. But to tell the truth, only 
after taking part in the student 
exchange program and study-
ing at the University of North 
Iowa in the USA did I fully real-
ize what kind of challenges the 
Erasmus students face.

What are your best memories 
of the US experience?

Those of my workmates and 
university teachers, but the 
most cherished memories are 
connected with my trips.

I travelled across the USA from 
the West Coast to the East 
Coast, visiting 8 states and a lot 
of beautiful places on the way. 
I was captivated by California, 
fell in love with the Grand Can-
yon and New Orleans. I really 
want to go back and imple-
ment my original idea of the 
trip – gather a gang of friends, 
rent a car and set off  to nation-
al parks. The Grand Canyon is 
just a foretaste of what is to 
be seen.

Is there a big diff erence 
between studying in Poland 
and studying abroad?

It depends which country you 
choose for comparison. If it is 
the USA, there are noticeable 
diff erences. In the USA grades 
are of vital importance, and in 
Iowa job applicants are always 
asked about their grade point 
average. Students are brought 
under constant pressure and 
sometimes, to relieve it, they 
have “DeStress Days” organ-
ized on campus (a smile). Let 
me give a few more examples. 
Studying in the USA involves 
“academic honesty”, loads 
of full-semester assignments 
and projects, pop quizzes and 
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tego, co przewijało się na 
zajęciach, było na projektach, 
w zadaniach i na kartków-
kach. Ale, niestety, wtedy czasu 
na wszystko inne wydaje się, 
jakby było mniej.

Działałaś aktywnie w AIESEC. 
Czy nie przeszkadzało Ci to 
w nauce?

Czasem śmialiśmy się ze zna-
jomymi, że studiujemy, żeby 
działać w AIESEC (trzeba mieć 
status studenta lub absol-
wenta do roku) i podróżować. 
Bywało różnie. Raz trafi ł mi się 
słabszy semestr, wtedy, gdy 
działałam w tamtejszej Radzie 
Wykonawczej i nałożyły mi się 
realizacje innych projektów. 
Zrobiłam sobie dosyć sporo 
zaległości, ale udało mi się 
wybrnąć.

Czy koledzy i koleżanki, któ-
rzy poświęcali więcej czasu na 
naukę, a mniej na dodatkowe 
zajęcia, mogli pochwalić się 
wyższą średnią?

Wydaje mi się, że wypadałam 
całkiem nieźle na tle znajo-
mych. To chyba coś w stylu 
„im mniej masz czasu, tym 
paradoksalnie masz go więcej”. 
Uczysz się ustalać priorytety, 
podejmować decyzje, ryzy-
ko i przewidywać konsekwen-
cje na przyszłość. Jest tylko ta 
cienka linia, której nie należy 
przekraczać.

Jako świeżo upieczona absol-
wentka jak oceniasz ten 
czas studiów? Dlaczego trzy 
lata temu wybrałaś akurat 
UE Katowice?

Mogłam studiować, wyjeż-
dżać na konferencje, uczest-
niczyć w projektach, poje-
chać na wymianę na ostatnim 
semestrze i działać pełnoeta-
towo w organizacji studenc-
kiej. Dla mnie piątka z plu-
sem. Co do wyboru uczelni, 
spodobała mi się atmosfera 
na Dniach Otwartych i oczywi-
ście oferta studiów po angiel-
sku. Poza tym, będąc dopiero 

kandydatką, zobaczyłam na 
profi lu Parlamentu Studenc-
kiego informację o możliwo-
ści aplikacji na członka dele-
gacji Turkey-Poland Youth 
Bridge� organizowanej przez 
turecki rząd. Program został 
zorganizowany z okazji 600-
-lecia stosunków dyplomatycz-
nych pomiędzy Polską i Tur-
cją. Pomyślałam sobie wtedy, 
że to naprawdę świetne, że 
uczelnia podrzuca studen-
tom takie informacje, nawet 
jeśli są mocno pozauczelnia-
ne. A że się kwalifi kowałam na 
ten wyjazd, to zaaplikowałam… 
no i teoretycznie wyjechałam 
z uniwersytetu, zanim jeszcze 
zosta łam prawowitą studentką 
(z uśmiechem).

Czy pracowałaś w trakcie stu-
diów? Jak wyglądała Twoja 
rozmowa kwalifi kacyjna?

Chciałam i ostatecznie nawet 
otrzymałam ofertę pracy, do 
której aplikowałam. Nieste-
ty, mimo chęci nie dałabym 
rady podjąć pracy na pełen 
etat, czego oczekiwano, i wraz 
z pracodawcą podjęliśmy 
decyzję, że na razie zostaje-
my w kontakcie. Sama rozmo-
wa była dość przyjemna, bo 
sama się napędzała. O dziwo, 
średnio sześćdziesiąt procent 
pytań dotyczyło mojej dzia-
łalności w organizacji. Resz-
ta była o moich wyjazdach 
na konferencje (a nie byłam 
wtedy jeszcze na wymianie). 

Gdybyś miała wybrać ponow-
nie, to stawiałabyś nadal 
na studia właśnie tutaj? 
Dlaczego?

Raczej tak. Jest i „blisko” 
i „międzynarodowo”, a jeśli 
chodzi o mnie, to są to dwie 
mocne zalety. Cieszę się, że 
uniwersytet nie podcinał mi 
skrzydeł. W końcu nie cho-
dzi tylko o to, żeby zdoby-
wać oceny. Oprócz dyplo-
mu w życiu liczą się przeżyte 
doświadczenia i osobowość. 
A jeśli chodzi o UE, to zawsze 
czułam, że mam zielone świa-
tło, żeby się rozwijać.
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announced short tests, con-
stant testing and examining, 
a four-day examination period, 
assessment of students’ ability 
to strike up an acquaintance 
with the faculty or colleagues, 
and lots of others.

Is it more diffi  cult, then?

Not really, provided you develop 
the habit of regular study. Their 
tests are similar to our midterm 
tests while short tests motivate 
you to read through the notes 
taken the previous day. When 
you prepare for the examina-
tion, you simply review what was 
covered in classes, and what you 
learnt working on projects and 
assignments, or revising for tests. 
Unfortunately, there is little time 
left for anything else.

You were an active member of 
AIESEC. Didn’t this involvement 
get in the way of your studies?

Me and my friends sometimes 
joked that we were studying 
just to be able to join AIESEC 
(you have to be a student or 
a recent graduate) and travel. 
I had my ups and downs. One 
of the semesters was particu-
larly diffi  cult as I was sitting 
on the Executive Council and 
running a few other projects 
at the same time. Conse-
quently, a considerable back-
log of university assignments 
built up and I had to catch up 
on it.

What about those universi-
ty friends of yours who put 
much more time into study 
and didn’t make time for other 

activities? Did they boast a higher 
grade average?

I think I compare well with them. You 
know this well-known paradox “the 
less time you have, the more of it 
you have”. You just have to learn to 
prioritize, make decisions, take risk, 
assess possible implications. How-
ever, you have to remember that you 
are walking a thin line.

You are a recent graduate. How do 
you feel about your university experi-
ence? Why did you choose UE Kato-
wice 3 years ago?

I was able to study, go to conferenc-
es, participate in projects, take part 
in a student exchange program in the 
last semester and work full-time for 
a student organization. I can award 
the university the overall grade of 
pass with distinction. As for my 

choice, I really liked the atmosphere 
of the Open Days, and the possibil-
ity of studying in English tipped the 
balance. When I was still a candidate, 
I looked through the Student Parlia-
ment’s profi le and found a call for 
membership to the “Turkey–Poland 
Youth Bridge” delegation, a project 
run by the Turkish government to 
mark the 600th anniversary of diplo-
matic relations between Poland and 
Turkey. I thought it’s great the univer-
sity provides students with the infor-
mation on all kinds of events, not 
only those related to its core activ-
ity. As I met the requirements set 
out in the call, I applied … and joined 
the UE Katowice’s delegation before 
I actually got a formal student status 
(a smile).

Did you work during your studies? 
What was the job interview like?

I wanted to work and was off ered 
the job I applied for. However, the 
employer was looking for full-time 
staff , and I realized that would be 
too heavy burden for me. Finally, we 
jointly decided that it wasn’t a good 
moment for me to accept the off er, 
but it was agreed we would stay in 
touch. The interview itself was quite 
a nice experience. Surprisingly, as 
many as 60% of the questions con-
cerned my activity in the organiza-
tion. The others related to the con-
ferences I had attended (at that 
time I hadn’t been on the student 
exchange yet).

If you were to choose a univer-
sity again, would you still opt for 
UE Katowice? If so, why?

Yes, I think I would. The ideas behind 
the “your place” and “your space” 
motto really appeal to me and, in 
my opinion, constitute the univer-
sity’s strengths. I’m really grateful 
and happy the university didn’t clip 
my wings. After all, there is some-
thing more about studying than 
just working towards grades and 
a diploma. The other things that 
matter are experiences and person-
ality. That’s what I found at UE Kato-
wice – the green light to my personal 
development.
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W nowej części serwisu publi-
kowane są działania z zakresu 
społecznej odpowiedzialności 
podejmowane przez uczelnię. 
Wśród nich dotychczas wyróż-
nić można m.in.: profi laktykę 
zdrowotną, akcje proekologicz-
ne i edukacyjne oraz zwiększa-
jące bezpieczeństwo, wyrów-
nywanie szans, niwelowanie 
różnic społecznych czy kształ-
towanie postaw obywatel-
skich. Co warte podkreślenia, 
społeczna odpowiedzialność 
jest wpisana w Misję Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Kato-
wicach, w myśl której uczelnia 
„(…) angażuje się w sprawy 
ważne dla gospodarki i spo-
łeczeństwa, poczynając od 
macierzystego regionu”.

„Nasza uczelnia rozwija się, 
bazując na trzech prioryte-
tach: zrównoważonym rozwo-
ju, inteligentnym zarządzaniu 
zasobami oraz przeciwdzia-
łaniu wykluczeniom społecz-
nym. Celem tych działań jest 
promowanie i kształcenie 
odpowiedzialnej społeczności 
– mówi prof. Sławomir Smy-
czek, prorektor ds. edukacji 
i internacjonalizacji. – Misja 

współczesnego uniwersytetu 
obejmuje kształcenie na pozio-
mie wyższym, badania i rozwój 
nauki, jak również działalność 
w sposób przedsiębiorczy, 
na rzecz swojego otoczenia, 
tj. działalność: edukacyjną, 
naukową, kulturalną czy eks-
percką” – dodaje.

Działania z zakresu społecznej 
odpowiedzialności podejmo-
wane są przez UE Katowice od 
wielu lat, co ma także szcze-
gólne znaczenie przy stara-
niach o akredytacje – zarówno  
krajowe, jak i międzynarodo-
we. Uniwersytet współpracuje 
przy tym ściśle z instytucjami 
rządowymi i samorządowymi, 
jak również z organizacjami 
pozarządowymi, środowiskiem 
akademickim, gospodarczym, 
instytucjami kultury czy spo-
łecznością lokalną i mediami.

The new component of the 
website deals with social 
responsibility activities under-
taken by the University. They 
encompass initiatives related 
to such areas as health aware-
ness, environmental, educa-
tional and safety campaigns, 
ensuring equal opportunities, 
reducing social diff erences 
and promoting good citizen-
ship. What should be empha-
sized here is the fact that the 
notion of social responsibil-
ity is included in the mission 
statement of the University of 
Economics in Katowice, and 
in line with that the Univer-
sity “(…) becomes involved in 
the issues which are impor-
tant for the economy and the 
society, starting from its home 
region”.

– “The development of our 
University is based on three 
priorities: sustainable growth, 
intelligent research manage-
ment and prevention of social 

exclusions. These activities 
are aimed to build and pro-
mote social responsibility” – 
says Prof. Sławomir Smyczek, 
Vice-Rector for Education and 
Internationalization. And he 
adds that – “Today’s univer-
sity’s mission involves provid-
ing higher education, conduct-
ing research and developing 
knowledge, but also undertak-
ing entrepreneurial eff orts for 
the benefi t of its own neigh-
borhood, i.e. educational, 
research, cultural and expert 
activities”.

Social responsibility initia-
tives have been pursued 
by UE Katowice for a num-
ber of years now, and this is 
also taken into account when 
accreditation – both domestic 
and international – is sought. 
In this respect the Universi-
ty works closely with central 
and local government authori-
ties, as well as NGOs, academ-
ics, business, cultural institu-
tions, the local community and 
media.

Marek Kiczka

Uniwersytet
Społecznie Odpowiedzialny

Socially Responsible 
University

www.ue.katowice.pl/csr
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Zaledwie kilkanaście miesię-
cy temu trójka studentów 
Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach wpadła na 
pomysł zorganizowania biegu 
charytatywnego dla Hospi-
cjum Cordis. Gdy pytali o radę 
osób doświadczonych, słysze-
li, jak trudne to zadanie i jak 
wiele ich czeka pracy. Postawili 
jednak na siłę zaangażowania 
i pozytywną energię, jaka drze-
mała w Organizacji Studenckiej 
PANEUROPA. Postanowili się 
nie zrażać i spróbować. A było 
warto, bo pierwsza edycja 
Biegu Bohaterów, która odbyła 
się w ubiegłym roku, zainte-
resowała ponad 150 biegaczy. 
Dla hospicjum zebrano wtedy 
ponad 5000 zł.

Co dalej?
Często po sukcesie pro-
jektu organizatorzy zada-
ją sobie trudne pytanie: „Co 
dalej?”. Studenci z PANEURO-
PY postanowili wykorzystać 
swoje doświadczenie z pierw-
szej edycji przedsięwzięcia 

i zorganizować to święto spor-
towe ponownie, ale z więk-
szą mocą. Postawili poprzecz-
kę nieco wyżej – nie dość, 
że chcieli zwiększyć zasięg 
katowickiego biegu, to uparli 
się, że Śląsk to za mało. I tak 
oto Bieg Bohaterów odbył się 
zarówno w Katowicach, jak 
i w Krakowie! PANEUROPA 
nawiązała współpracę ze Sto-
warzyszeniem „All In UJ”, któ-
remu przekazała doświadcze-
nia i rady z poprzedniego roku. 
Po miesiącach wspólnej pracy, 
6 maja 2017 roku zamienili 
kampus Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w prawdziwy zlot 
Bohaterów. Ponad 400 biega-
czy, przebiegając 5-kilometro-
wą trasę, zebrało 10 000 zł na 
krakowski ośrodek – Hospi-
cjum im. ks. Tischnera. Tak 
dużego sukcesu się nie spo-
dziewano i choć była to wspól-
na praca, katowiccy organiza-
torzy poczuli lekką presję, gdyż 
w dniu następnym bieg prze-
nosił się na Śląsk.

Michał Burda

Bieg
Bohaterów

czyli rzecz
o wielkiej

mocy

,

Bieg wsparła aktorka Anna Guzik – w tle przedstawiciele organizatorów, 

fot. K. Piątek / Actress Anna Guzik gave her support to the run – the 

representatives of the organizers in the background, photo K. Piątek

Biegnący człowiek-banan, fot. K. Piątek / A running banana man, photo 

K. Piątek

Bohaterowie, fot. K. Piątek / Heroes, photo K. Piątek

Człowiek-banan tuż po Biegu Bohaterów, fot. K. Piątek / A banana man 

after the Heroes Run, photo K. Piątek
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Organizatorzy Biegu Bohaterów przekazują czek 

dyrektor Hospicjum Cordis, fot. K. Piątek / The 

organizers of the Heroes Run hand over the check to 

the director of the Cordis Hospice, photo K. Piątek

Zwycięzcy biegu dla najmłodszych, fot. K. Piątek / 

Winners of the kids’ run, photo K. Piątek

Batman, Hot-Dog 
i 15 000 zł
Obawy Paneuropejczyków 
szybko zostały rozwiane. 
Dolina Trzech Stawów chyba 
jeszcze nigdy nie widzia-
ła tak wielu „przebierań-
ców” z wyjątkową super-
mocą – chęcią pomocy 
potrzebującym. Ponad 500 
biegaczy pokonało 5- lub 
10-kilometrową trasę biegu, 
z którego opłaty wpisowe 
w pełni przeznaczono na 
katowickie Hospicjum Cor-
dis. Nie zabrakło też atrak-
cji dla całych rodzin – oprócz 
foodtrucków organizatorzy 
przygotowali też strefę małe-
go biegacza wraz z „dmu-
chańcami” i animatorami. 
Dodatkowo najmłodsi mogli 
sprawdzić się w specjalnie 
przygotowanym biegu dla 
dzieci. Warto dodać, że prawie 
wszyscy biegacze przebrali się 
za Batmanów, Supermenów 
lub Ironmanów. Nie zabrakło 
też Wonder Woman, Hulka, 
a nawet człowieka-banana 
oraz dwumetrowego męż-
czyzny przebranego za… hot-
-doga! Przebierały się także 
całe rodziny. Niezapomnia-
ny klimat stworzyli również 
bohaterowie – celebryci. Na 
miejscu bieg wsparła aktor-
ka Anna Guzik oraz – już po 
raz drugi – wokalista zespołu 
Feel Piotr Kupicha. Znani arty-
ści wraz z dyrektor Hospicjum 
Cordis wręczyli puchary naj-
lepszym biegaczom.

Co ciekawe, nawet najbardziej 
zapaleni biegacze i wielcy fani 
rywalizacji bardziej niż z wyni-
ku byli dumni z pomocy kato-
wickiemu hospicjum. Udało 
się na ten cel zebrać ponad 
15 000 zł. Sumując to z kwotą 
zebraną w Krakowie, Bieg 
Bohaterów zebrał w tym roku 
ponad 25 000 zł na cele chary-
tatywne. A wszystko zrodziło 
się rok temu w głowach trójki 
studentów, którzy chcieli zro-
bić coś więcej.

Sukces goni sukces
Starania Organizacji Studenc-
kiej PANEUROPA oraz Stowa-
rzyszenia „All In UJ” zosta-
ły ponownie docenione przez 
jury olimpiady przedsiębior-
czości „Zwolnieni z Teorii”. 
Uniwersytecka delegacja otrzy-
mała w tegorocznym fi nale 
olimpiady „Srebrnego Wilka” 
za najlepszy studencki projekt 
w województwie śląskim oraz 
dwa „Złote Wilki” za najlep-
szy studencki projekt w Polsce 
w kategoriach: Zbiórka Chary-
tatywna oraz Zdrowie i Sport. 
Organizatorom Biegu Bohate-
rów gratulujemy i trzymamy 
kciuki za kolejne jego edycje. 
Oby ta sportowa, ale przede 
wszystkim charytatywna idea  
opanowała całą Polskę!

Ideę wsparli aktorka A. Guzik i wokalista P. Kupicha, 

fot. K. Piątek / The idea was supported by A. Guzik, an 

actress, and P. Kupicha, a vocalist, photo K. Piątek

ści wraz z dyrektor Hospicjum 
Cordis wręczyli puchary naj-
lepszym biegaczom.

Kapitan Ameryka na starcie, 

fot. K. Piątek / Captain America 

at the start line, photo K. Piątek
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Only several months ago, 
three students from the Uni-
versity of Economics in Kato-
wice came up with an idea 
to hold a charity run for the 
Cordis Hospice. When they 
asked more experienced peo-
ple for advice, they heard it 
was a daunting task and that 
they should be ready for a lot 
of work. They believed, how-
ever, in commitment and 
positive energy locked in the 
PANEUROPA Student Organi-
zation. They chose not to lose 
heart and have a go. And it 
was worth it, because the fi rst 
Heroes Run, held last year, 
attracted over 150 runners. 
More than 5,000 zlotys was 
raised for the hospice. 

What next?
The success of any project is 
often followed by a diffi  cult 
question asked by organizers: 
“What next?”. The students 
from PANEUROPA decided 
to employ their experienc-
es from the fi rst edition to 
organize this sports festival 

or may the
force be
with you

RunHeroes 
University campus into a rally of 
heroes. More than 400 runners cov-
ered a 5-kilometer-long route and 
raised 10,000 zlotys for the Tischner 
Hospice in Kraków. Nobody expect-
ed such success and although it was 
their joint eff ort, the organizers in 
Katowice felt a slight pressure, since 
the Run moved back to Silesia on 
the very next day.

Batman, Hot-Dog and 15,000 
zlotys
Their fears were quickly dispelled. 
The Three Ponds Valley had prob-
ably never seen so many people in 
masquerade costumes and with 
exceptional super power – the will 
to help those in need. More than 
500 runners completed 5 or 10 
kilometers, while their entry fees 
were donated to the Cordis Hos-
pice. Apart from running, there were 
many attractions for entire families 
– food tracks and the zone for jun-
ior runners with soap bubbles and 
animators. In addition, the young-
est had a chance to try themselves 
in a kids’ run. We should add that 
almost all runners were dressed 
up as Batmen, Supermen or Iron-
men. There were a Wonder Woman, 
a Hulk, or even a Banana Man and 
a 2-meter-tall man dressed up as… 
a Hot-Dog! Entire families were 
wearing masquerade costumes. 
The unforgettable atmosphere of 
the event was also created by hero 
celebrities. The run was supported 
by Anna Guzik, an actress, and – 
for the second time – Piotr Kupi-
cha, the vocalist in the Feel band. 
The famous artists and the director 

of the Cordis Hospice awarded the 
cups to the best runners.

Interestingly, even the most enthu-
siastic runners and great fans of 
competition were happier about 
being able to help the hospice than 
about a good result. The organizers 
managed to raise more than 15,000 
zlotys, so together with the funds 
raised in Krakow, the Heroes Run 
donated more than 25,000 zlotys to 
charitable causes this year. And all 
this was dreamed up by three stu-
dents who wanted to do something 
more. 

Success breeds success
The work of the PANEUROPA Stu-
dent Organization and the “All In 
UJ” Association was again appre-
ciated by the jury of the Entrepre-
neurship Olympiad “Exempt from 
Theory”. The university’s delegation 
received the “Silver Wolf” for the 
best student project in Silesia and 
two “Golden Wolves” for the best 
student project in Poland in the cat-
egories of “Charity Fundraising” and 
“Health and Sport”. We congratu-
late the heroic organizers and wish 
them luck in the next editions of the 
Heroes Run. Let this sports idea, but 
fi rst of all the charity initiative, con-
quer the whole of Poland!

again and with even greater 
force. They raised the bar a lit-
tle higher – not only did they 
want to increase the scope 
of the Katowice run, but they 
planned to reach out beyond 
Silesia. So, the Heroes Run 
was held in Katowice and in 
Kraków! PANEUROPA estab-
lished cooperation with the 
“All in UJ” Association, with 
which it shared its experi-
ences from the previous year. 
After months of joint eff ort, 
they turned the Jagiellonian 

Mali bohaterowie 

rozpoczynający bieg, 

fot. K. Piątek / Small 

heroes starting the 

run, photo K. Piątek
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Ławkę odnowiono w ramach 
akcji „Przygarnij ławkę” 
organizowanej przez Park Ślą-
ski. Uniwersytet jako pierw-
sza uczelnia wyższa posta-
nowił włączyć się do akcji. 
Na uniwersyteckiej ławce, po 
odrestaurowaniu, przymo-
cowano tabliczki z senten-
cją „By być wydajnym, trzeba 
być wypoczętym” w dwóch 
językach, polskim i angielskim. 
 „To bardzo ważne. Już w Aka-
demii Platońskiej zachęcano 
bowiem zarówno do zdoby-
wania wiedzy, jak i do odpo-
czynku – przypomniał pod-
czas odsłonięcia ławki rektor. 
– Odrestaurowanie ławki 
to jedno z naszych działań 

w ramach tzw. społecznej 
odpowiedzialności. Uniwer-
sytet nie może zamknąć 
się w swoich murach. Musi 
wychodzić na zewnątrz, poka-
zać, że nie interesuje go tylko 
nauka i rozwój, ale również 
kontakty z otoczeniem. Chce-
my w ten sposób zachęcić 
inne podmioty, które działa-
ją w metropolii, do udziału 
w rewitalizacji tego miejsca. 
Bo ten park ma niesamowity 
potencjał” – kontynuował prof. 
Tomanek.

Pomysł fundowania i dedy-
kowania ławek narodził 
się w krajach anglosaskich. 
Obecnie z powodzeniem 

The bench restoration is part 
of the “Adopt-a-Bench” pro-
gram run by Silesia Park. 
The University was the fi rst 
higher education institu-
tion to join the initiative. The 
plaque installed on the uni-
versity’s bench after its res-
toration bears an inscription 
in two languages, Polish and 
English, which reads “Rest 
eff ectively to work produc-
tively”. –“It is of vital impor-
tance. Long ago the students 

of Platonic Academy were also 
encouraged to both study and 
rest” – said the rector dur-
ing the unveiling ceremony. – 
“The bench restoration is one 
of many socially-responsible 
activities we undertake. The 
university mustn’t fence itself 
in; it has to reach beyond the 
campus, show it is interested 
not only in science and devel-
opment, but in harmonious 
relationships with the com-
munity as well. We hope that 

Marek Kiczka, Edyta Lachowicz-Santos

Spotkanie na ławce
w parku, czyli pierwszy
dzień lata z UE Katowice

A meeting on a park
bench – the fi rst

day of summer with
UE Katowice
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 Na ławce prezes Parku Śląskiego i rektor, fot. K. Zajdel 

/ President of Silesia Park and Rector sitting on the bench, 

photo K. Zajdel

 Odsłonięcie odrestaurowanej ławki z licznym udziałem 

mediów, fot. K. Zajdel / Numerous media representatives were 

present at the ceremony of bench unveiling, photo K. Zajdel

 Tabliczka na odrestaurowanej ławce w Rosarium Parku 

Śląskiego, fot. K. Zajdel / The plaque on the restored bench 

in the Silesia Park Rosarium, photo K. Zajdel

other entities operating in the metropolis 
will follow our example and take part in 
the revitalization of this place. The park 
has enormous potential indeed” – contin-
ued Prof. Tomanek.

The idea of bench funding and dedicat-
ing originated in the Anglo-Saxon coun-
tries. It has been successfully applied in 
Paris and Brussels. In Poland, the initia-
tive has already been implemented in 
Krakow’s Planty Park and the streets 
of Gdansk, and Silesia Park launched 
the “Adopt-a-bench” program last year. 
– “We highly value the social dimen-
sion of the program. We want to show 
the park is a common space, and we can 
nurture it together. We are really happy 
the University of Economics in Katowice 
joined our initiative as this raises our 
hopes the residents of our region will 
develop an appreciation for the idea.” – 
explained Aneta Moczkowska, President 
of Silesia Park.

The meeting was an excellent opportu-
nity to talk not only about the “Adopt-
a-bench” program itself, but also about 
active recreation during the examination 
period, which was in full swing at that 
time, and during the upcoming holidays, 
for the students of UE Katowice begin-
ning on 2 July. The event gathered numer-
ous media correspondents, who enquired 
also about the Scientifi c Council of Sile-
sia Park, the advisory body of the Park’s 
Board, and plans for park development.

Before parting, the rector announced that 
“the university bike stands will soon be 
put up in the park for both students and 
guests participating in the Kontenery Kul-
tury event. They will be transferred back 

funkcjonuje też w Paryżu czy Brukse-
li. W Polsce takie rozwiązanie wdrożono 
już m.in. na krakowskich Plantach i uli-
cach Gdańska. Akcja „Przygarnij ławkę” 
w Parku Śląskim rozpoczęła się w ubie-
głym roku. „Dla nas najistotniejszy jest 
aspekt społeczny. Chcemy pokazać, że 
park to nasza wspólna przestrzeń i może-
my o nią zadbać razem. Cieszymy się bar-
dzo, że w naszą akcję włączył się Uni-
wersytet Ekonomiczny w Katowicach. To 
pozwala mieć nadzieję, że będzie się ona 
cieszyć jeszcze większym uznaniem wśród 
mieszkańców naszego regionu” – tłuma-
czyła Aneta Moczkowska, prezes Parku 
Śląskiego.

Spotkanie było doskonałą okazją, by 
porozmawiać o samej akcji „Przygar-
nij ławkę” oraz o aktywnym wypoczynku 
podczas trwającej w tamtym czasie let-
niej sesji egzaminacyjnej i zbliżających się 
wakacjach, które dla studentów UE Kato-
wice rozpoczęły się 2 lipca. Podczas spo-
tkania na ławce liczni przedstawiciele 
mediów pytali również o kwestie powsta-
nia Rady Naukowej Parku Śląskiego jako 
organu doradczego dla Zarządu oraz 
o plany rozwoju parku.

Żegnając się z uczestnikami spotkania, 
rektor zapowiedział, iż „niebawem 
w parku pojawią się także uniwersytec-
kie stojaki rowerowe, które służyć będą 
studentom i pozostałym gościom parku 
podczas imprez w ramach tzw. Konte-
nerów Kultury. Na uczelnię wrócą wraz 
z początkiem roku akademickiego”. Zgod-
nie z zapowiedzią stojaki pojawiły się we 
wspomnianym miejscu wraz z począt-
kiem lipca i wróciły na teren kampusu we 
wrześniu.
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Odpowiedzialni społecznie 
nie od dziś
Odrestaurowanie ławki było kolejnym 
działaniem w ramach społecznej odpo-
wiedzialności, wpisanej w misję Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
który angażuje się w sprawy ważne dla 
gospodarki i społeczeństwa – w tym śro-
dowiska – poczynając od macierzystego 
regionu. Uczelnia do tej pory przeprowa-
dziła już wiele działań o charakterze pro-
społecznym czy ekologicznym. W 2014 
roku uniwersytet wziął udział w akcji 
profi laktyki raka szyjki macicy „Granat 
na Raka” w ramach Akademickiej Koali-
cji na rzecz Walki z RSM. W 2015 roku 
wsparł ogólnoświatową akcję profi lakty-
ki raka jąder i prostaty w ramach inicja-
tywy Movember Polska oraz utworzył 
ścieżkę drzew polskich, pełniącą funk-
cje dydaktyczne i ekologiczne – UniEKO, 
oświetlaną lampami typu LED zasilanymi 
ogniwami fotowoltaicznymi. UE Katowi-
ce, jako pierwsza uczelnia wyższa, włączył 
się także w Narodową Loterię Paragono-
wą, akcję edukacyjną organizowaną przez 
Ministerstwo Finansów, zachęcając tym 
samym do wspierania uczciwej konku-
rencji i przedsiębiorców. Uczelnia wspiera 
także co roku akcję „Godzina dla Ziemi” 
WWF Polska.

to the campus at the begin-
ning of the academic year.” As 
promised, the stands appeared 
in the park at the beginning of 
June, and returned to the cam-
pus in September.

Lasting commitment to 
social responsibility
The restoration of the bench 
is yet another expression of 
the university’s commitment 
to social responsibility, which 
is set out in its Mission State-
ment. The University of Eco-
nomics in Katowice has always 
been interested in econom-
ic, social and environmental 
issues, particularly those relat-
ed to its home region. It has 
been engaged in various pro-
social and pro-environmental 
activities. In 2014, the univer-
sity joined “Granat na Raka” 
(Cancer Granade), a cam-
paign conducted within a big-
ger project – the Academic 
Coalition for Fighting Cervical 
Cancer. In 2015, it supported 

Movember Polska, which was 
part of a worldwide movement 
promoting the prevention of 
testicular and prostate cancer. 
The same year, the university 
launched an educational and 
ecological initiative UniEKO, 
which involved creating a Path 
of Polish trees lit with solar-
powered LED lights. Moreo-
ver, UE Katowice, as the fi rst 
tertiary education institution, 
joined the National Receipt 
Lottery, an educational scheme 
organized by the Ministry of 
Finance to promote fair com-
petition and support entrepre-
neurs. Every year the univer-
sity participates in the “WWF 
Earth Hour” initiative.

Stojak rowerowy UE Katowice w Parku Śląskim, 

fot. M. Kiczka / UE Katowice’s bike stand in Silesia Park, 

photo M. Kiczka

Rektor i prezes Parku Śląskiego 

na odsłonięcie ławki przyjechali 

rowerami, fot. M. Kiczka / Rector 

and President of Silesia Park 

arrived at the ceremony site by 

bicycle, photo M. Kiczka
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W działania związane z roz-
wojem największego parku 
miejskiego w Polsce włą-
czyło się środowisko nauko-
we metropolii. W skład Rady 
Naukowej Parku Śląskie-
go weszli rektorzy Akademii 
Muzycznej, Akademii Sztuk 
Pięknych, Akademii Wycho-
wania Fizycznego, Politech-
niki Śląskiej, Śląskiego Uni-
wersytetu Medycznego, 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach i Uniwersytetu 
Śląskiego.

Wsparcie dla Parku
„Deklarujemy wsparcie wie-
dzą i doświadczeniem, które 
oferujemy władzom Parku 
Śląskiego. Będziemy dora-
dzać zarówno w strategicz-
nych planach rozwojowych, 
jak i szczegółowych projek-
tach, np. tworzeniu rozwią-
zań komunikacyjnych, w tym 
ścieżek rowerowych, wpi-
sujących się w tego rodzaju 
plany o charakterze metro-
politalnym” – powiedział tuż 
po podpisaniu porozumienia 
prof. Robert Tomanek, rektor 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach.

„Współpraca z rektorami 
z pewnością ułatwi nam dzia-
łania związane z moderni-
zacją Parku. Wyzwania takie 
jak organizacja transportu 
wewnętrznego i zewnętrz-
nego czy nadanie nowych 
funkcji zmodernizowa-
nym przestrzeniom i obiek-
tom pod kątem preferen-
cji użytkowników wymagają 

wsparcia ekspertów. Zyskali-
śmy sojuszników, bez których 
proces przywracania Parkowi 
blasku byłby dużo trudniej-
szy” – dodał Wojciech Sału-
ga, marszałek województwa 
śląskiego.

„ Parkiem trzeba zarzą-
dzać na co dzień (…), 
ale…”
Rada Naukowa będzie korzy-
stać w pełni z efektów pracy 
dotychczasowego Konwentu 
ds. Parku Śląskiego, które-
go kompetencje po podpi-
saniu porozumienia przeję-
li rektorzy. Powołanie i praca 
Konwentu przyczyniły się do 
jeszcze większego zaangażo-
wania w Park wielu środo-
wisk oraz stworzenia „Planu 
wsparcia i zarządzania roz-
wojem Parku Śląskiego” – 
dokumentu ramowo opisują-
cego wyzwania stojące przed 
Parkiem. Aktualnie konieczna 
jest praca nad szczegółami 
zawartych w nim projektów. 
„Parkiem trzeba zarządzać 
na co dzień, bo tego ocze-
kują ludzie, ale trzeba rów-
nież mieć wizję długofalo-
wego rozwoju tego miejsca, 
które ponad pół wieku temu 
zostało zbudowane z naj-
większym rozmachem. Stać 
nas na to samo, jeśli o Parku 
myśleć będziemy także per-
spektywicznie. Nikt nam nie 
wybaczy, jeśli się tym nie zaj-
miemy” – ocenił prof. Jerzy 
Buzek, przewodniczący Kon-
wentu ds. Parku Śląskiego.

Źródło: Park Śląski

The metropolis’ scientif-
ic community is eager to 
engage in the activities fos-
tering the development of 
the biggest urban park in 
Poland. The Scientifi c Coun-
cil of Silesia Park is made 
up of rectors of the Karol 
Szymanowski Academy of 
Music, the Academy of Fine 
Arts, the Jerzy Kukuczka 
Academy of Physical Educa-
tion, the Silesian University 
of Technology, the Medi-
cal University of Silesia, the 
University of Economics in 
Katowice and the University 
of Silesia.

Support for the Park
– “We commit ourselves to 
supporting the Silesia Park’s 
authorities with our exper-
tise and experience. We will 
provide advice on the stra-
tegic development plans, 
as well as the specifi c pro-
jects constituting parts of 
the metropolitan plan, for 
example the ones related to 
transport solutions, includ-
ing cycle paths” – said Prof. 
Robert Tomanek, Rector of 
the University of Econom-
ics in Katowice, after signing 
the agreement.

Park Śląski pod opieką
najważniejszych uczelni
metropolii

Silesia Park under the
aegis of major higher
education institutions of
the Silesian Metropolis

Rektor R. Tomanek i prezes Parku Śląskiego A. Moczkowska, fot. Park Śląski / 

R. Tomanek, Rector, and A. Moczkowska, President of Silesia Park, photo Silesia Park
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– “The collaboration with 
the rectors will certainly help 
us modernize the Park. The 
experts’ support is invalu-
able if we are to respond to 
the multiple challenges we are 
facing, such as the organiza-
tion of the internal and exter-
nal transport systems, or the 
assignment of new functions 
to the modernized spaces and 
constructions so that they 
meet the users’ preferenc-
es. We have gained the allies 
whose support will defi nitely 
facilitate the process of restor-
ing the luster to the Park” – 
added Wojciech Saługa, Mar-
shal of the Silesian Province.

„The Park has to be 
managed on a daily basis 
(…), but …”
The Scientifi c Council is going 
to draw on the experience 
of and adopt the solutions 
worked out by the Convention 
for Silesia Park, whose respon-
sibilities were taken over by 
the signatory rectors of the 
agreement. The establishment 
and activity of the Convention 
contributed to the increased 
involvement of various com-
munities with the Park and 
were crowned with the ”Sup-
port and management plan 
for the development of Silesia 
Park” – an outline of the chal-
lenges facing the Park. Today, 
it is necessary to elaborate the 
project ideas presented in this 
document. – “The park has to 
be managed on a daily basis 
– such are public expecta-
tions, but it is also vital to con-
ceive a long-term vision of this 
place, which was constructed 
with great élan and sumptu-
ousness. We are capable of 
restoring the Park to its former 
glory provided we take a pro-
spective look. Nobody will ever 
forgive us if we neglect our 
duty towards the Park” – said 
prof. Jerzy Buzek, President 
of the Convention for Silesia 
Park.

Source: Silesia Park

Grażyna Rzeszotarska

Festiwal Nauki w Rybniku
Science Festival in Rybnik

© BillionPhotos.com – fotolia.com929292 FORUM_nr 45 / 2017



W tym roku była to już V edy-
cja festiwalu, tym razem skie-
rowana do uczniów piątych 
i szóstych klas rybnickich szkół 
podstawowych, którzy przybyli 
w liczbie przekraczającej 1100 
osób. Wielkie zainteresowa-
nie festiwalem wynikało z jego 
atrakcyjności. Dzieci miały 
możliwość uczestniczenia m.in. 
w warsztatach fi zyczno-che-
micznych, warsztatach budo-
wy modeli z klocków Lego, 
czy też prezentacji sprzętu do 
obserwacji kosmosu. Aktyw-
nym uczestnikiem festiwa-
lu był także nasz uniwersytet. 
Nasi pracownicy przygotowali 
blok spotkań pt. „Ekonomia na 
wesoło”, który cieszył się wiel-
kim zainteresowaniem. Warsz-
taty z zakresu logistyki prowa-
dził dr Piotr Hanus, a z zakresu 
fi nansów dr Łukasz Szewczyk.

Coroczna lokalizacja festiwa-
lu w murach Wydziału Bizne-
su, Finansów i Administracji 
w Rybniku jest dla naszego 
uniwersytetu bardzo ważna. 
Z jednej strony wpisuje się 
w misję uniwersytetu mówią-
cą o kształceniu przez całe 
życie (od uniwersytetu dziecię-
cego po uniwersytet trzecie-
go wieku). Z drugiej świadczy 
o bardzo dobrej współpracy 
z władzami Rybnika. Trzeba 
podkreślić, że Festiwal Nauki 
jest jedną z wielu płaszczyzn 
współdziałania, obok targów 
edukacyjnych i wiel u innych 
wspólnych inicjatyw.

This year’s edition, the fi fth 
in the Festival’s history, was 
addressed to the fi fth- and 
sixth-grade students of pri-
mary schools. The program of 
the Festival was interesting 
enough to attract more than 
1100 participants, who had the 
opportunity to attend a wide 
range of activities, including 
chemistry and physics work-
shops, Lego construction work-
shops, or presentations of 
space observation equipment. 
Lecturers of the University of 
Economics in Katowice made 
a signifi cant contribution to 
the event by off ering a series 
of sessions entitled “Fun Eco-
nomics”, which generated a lot 
of interest. Dr Piotr Hanus ran 
a logistics workshop, and Dr 
Łukasz Szewczyk – a workshop 
on fi nance.

The fact that the Festival is 
held annually at the Faculty of 
Business, Finance and Admin-
istration, is of great impor-
tance for our University. On 
the one hand, the goal of the 
event is aligned with the Uni-
versity’s mission to provide 
lifelong learning opportunities 
(ranging from the Children’s 
University to the University of 
the Third Age); on the other, 
the Festival is a clear testimo-
ny of close collaboration with 
Rybnik authorities. It should 
be stressed that the Science 
Festival provides one of the 
many platforms for coopera-
tion between the city and 
UE Katowice, beside education 
fairs and a range of other joint 
initiatives.
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To już siódma edycja turnieju. 
Po siatkówce (2011), strzelaniu 
(2012), squashu (2013), bad-
mintonie (2014), koszykówce 
(2015) i futsalu (2016), w tym 
roku rzecznicy i dziennikarze 
wrócili do korzeni i ponow-
nie spotkali się na siatkarskim 
boisku. I to nie byle jakim, bo 
w hali głównej Spodka, czyli 
na arenie, na której polska 
reprezentacja sięgnęła po tytuł 
mistrzów świata w 2014 roku. 
Spotkanie zakończyło się wyni-
kiem 3:1 dla drużyny dzienni-
karzy. W zawodach jak zwykle 
chodziło jednak o promocję idei 
odpisywania 1% podatku orga-
nizacjom pożytku publicznego 
z naszego regionu. Mecz odbył 
się przed ostatnią rozgrywką 
siatkarzy GKS-u w sezonie.

Prawie 80% Polaków rozlicza-
jących się z fi skusem deklaru-
je, że przekazuje 1% swojego 
podatku na rzecz organiza-
cji pożytku publicznego (OPP). 
W ramach dorocznych rozliczeń 
z fi skusem w ubiegłym roku 
Polacy przekazali organizacjom 
pożytku publicznego 617,5 mln 
zł, czyli 60 mln więcej niż rok 
wcześniej. Większość tych pie-
niędzy trafi ła do dużych fun-
dacji o ogólnopolskim zasięgu 
działania, korzystających na co 

dzień z ogromnego wsparcia 
środków masowego przekazu.

„Poprzez organizację dorocz-
nego meczu zwracamy uwagę 
na potrzeby małych lokalnych 
organizacji, które nie mają 
wystarczającej siły przebicia, by 
dotrzeć do podatników z komu-
nikatem o swoich działaniach. 
Listę wszystkich OPP z nasze-
go regionu można znaleźć na 
stronie: www.fi nanse.mf.gov.pl, 
ograniczając listę wyszukiwania 
na przykład do interesującego 
nas miasta” – tłumaczył Bartło-
miej Wnuk, organizator meczu 
Rzecznicy vs Dziennikarze, czyli 
1% dla Śląska. – „Społeczność, 
której leży na sercu powodze-
nie naszego klubu, szczegól-
nie zachęcamy do przekazy-
wania 1% podatku Akademii 
Piłkarskiej »Młoda GieKSa« – 
zachęcał z kolei przed meczem 
dr Marcin Janicki, wiceprezes 
zarządu GKS GieKSa Katowi-
ce SA.

Podobnie jak przed rokiem, 
głównym partnerem zawodów 
był TAURON Dystrybucja.

DZIENNIKARZE / JOURNALISTS

RZECZNICY / SPOKESMEN

Piotr Adamczyk – Port Lotniczy Katowice-

-Pyrzowice

Łukasz Zimnoch – Tauron Dystrybucja

Marek Kiczka – Uniwersytet Ekonomiczny 

w Katowicach

Jacek Szymik-Kozaczko – Uniwersytet Śląski

Paweł Doś – Politechnika Śląska

Mirosław Rusecki – Szpital św. Barbary

Jakub Bochenek – GKS Katowice

Krzysztof Trzosek – GKS Tychy

Rafał Jankowski – NSZZ Policjantów

Bartłomiej Wnuk – Wnuk Consulting

VS

Fot. / photo G. Goik

Bartłomiej Wnuk

Ponownie zagrali
o 1% dla Śląska
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Fot. / photo G. Goik

This is the 7th edition of the 
tournament. The participants 
did volleyball (2011), shooting 
(2012), squash (2013), badmin-
ton (2014), basketball (2015) and 
futsal (2016), so this year it was 
time to go back to the beginning 
and face the opponents on the 
volleyball court again. And what 
court it was! The match was 
played in the Spodek main arena, 
where Poland’s volleyball repre-
sentation won the world cham-
pionship in 2014. In our match, 
the journalists beat the spokes-
men 3:1. The main message 
behind the match, however, was 

to promote the idea of donating 
1% of income tax to public ben-
efi t organizations based in the 
region. The journalists vs. spokes-
men confrontation took place 
before the fi nal match of the GKS 
volleyball team in the season.

Nearly 80% of Poles who have 
the obligation to fi le an income 
tax return declare that they 
donate 1% to public benefi t 
organizations. Last year, they 
donated PLN 617.5 million, which 
was 60 million more than in 
the previous year. Most of the 
funds were transferred to large 

nationwide organizations, which 
already enjoy massive support 
generated by the mass media.

– “When we organize this annual 
match, our intention is to bring 
into the spotlight small local 
organizations, which do not have 
enough clout to reach taxpay-
ers with the message about their 
activity. The list comprising all 
the public benefi t organizations 
operating in our region can be 
found at www.fi nanse.mf.gov.pl 
by limiting the search to the city 
we are interested in.” – explained 
Bartłomiej Wnuk, the organizer 

of the Journalists vs. Spokesmen 
match, or 1% for Silesia. – “If 
someone cares about the suc-
cess of our club, we would like to 
encourage them to donate 1% of 
income tax to the Football Acad-
emy Młoda GieKSa” – said Dr 
Marcin Janicki, vice-president of 
GKS Gieksa Katowice SA, before 
the match.

As last year, this year too TAU-
RON Dystrybucja was the main 
sponsor of the event.

They played
for 1% for
Silesia again

©
 le

es
ta

t 
- 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

959595



Fot. archiwum autorki / photo author’s archive

Urszula Klemczak-Maciąg

Międzynarodowo
w programach
edukacyjnych
Wyjazd studyjny do Francji

wymienić informacje na temat 
systemów kształcenia i poli-
tyki zatrudniania absolwen-
tów, a także zwiedzić świetnie 
wyposażone laboratoria i pra-
cownie, w których studenci 
realizują swoje projekty. Wie-
czorem wysłuchaliśmy koncer-
tu chóru i orkiestry akademic-
kiej z Caen. Na spotkaniach 
wręczaliśmy albumy o Polsce, 
uczelniane płyty z serii „Aka-
demia klasyczna”, materiały 
promocyjne Katowic, a także, 
z wielką dumą, zestawy śnia-
daniowe „Kilar” przekazane 
przez Marka Przybyła – preze-
sa Porcelany Bogucickiej

W towarzystwie naszych 
gospodarzy zwiedzaliśmy 
Cherbourg i jego okolice. Byli-
śmy m.in. w La Hague zwanej 
„małą Irlandią” – najbardziej 
malowniczej części depar-
tamentu Cotentin, a także 
w Barfl eur uważanym za jedną 
z najpiękniejszych miejscowo-
ści Francji, znanym z pięknego 
portu i bogatej oferty kultu-
ralnej. Miejsce to jest związa-
ne także z historią Wilhelma 
Zdobywcy, który z tego właśnie 
portu w 1066 roku wyruszył na 
podbój Anglii.

W ramach programu „Senio-
rzy i sztuka” realizowanego na 
UETW zwiedziliśmy posiadłości 
znanych artystów związanych 

z tym regionem – Jacques’a 
Preverta i Jeana-François 
Milleta, muzeum z kolekcją 
malarstwa Thomasa Henry’e-
go, starą operę w Cherbour-
gu, a także kościoły i pałace. 
Ogromne wrażenie na uczest-
nikach wyjazdu zrobiło Mont 
Saint Michel. To skalista wyspa 
położona w zachodniej części 
Normandii połączona z kon-
tynentem groblą o długości 
1800 metrów. Na wyspie znaj-
duje się sanktuarium Michała 
Archanioła, które od 1979 roku 
należy do Światowego Dzie-
dzictwa Ludzkości UNESCO. 

Część naszego pobytu poświę-
cona była czasom II wojny 
światowej. Mieliśmy okazję 
zwiedzić Muzeum Wyzwolenia 
na Montagne de Roule w Cher-
bourgu, Muzeum „Memorial” 
w Caen oraz plaże lądowania 
aliantów, na których rozpoczę-
ła się słynna operacja Overlord. 
Pojechaliśmy odwiedzić Polski 
Cmentarz Wojenny w Grainvil-
le-Langannerie. To największą 
polska nekropolia wojenna we 
Francji. 

Uczestnicy mieli także okazję 
doświadczyć ciekawego z mar-
ketingowego punktu widzenia 
studium przypadku. Członko-
wie VED, którym leży na sercu 
promocja regionu i jego pro-
duktów spożywczych, założyli 

Stowarzyszenie Flaków Nor-
mandzkich. Wykorzystali to, 
że potrawą zachwycał się już 
ponoć Wilhelm Zdobywca. 
Przygotowali zatem dla siebie 
odpowiednie rycerskie stro-
je i wyjeżdżają do sąsiednich 
regionów oraz krajów, organi-
zując degustacje serów, fl aków, 
cydru i innych produktów nor-
mandzkich. Mieszkańcy regio-
nu już nieaktywni zawodowo 
działają na rzecz miejscowych 
przedsiębiorców – producen-
tów i usługodawców. Wspiera-
ją ich także na targach i kon-
kursach. Degustację fl aczków 
„po normandzku” przygotowa-
ła dla nas niewielka rodzinna 
fi rma z wielkimi tradycjami. 
Cały program był niezwykle 
atrakcyjny pod względem kuli-
narnym. Szczególnie usatysfak-
cjonowani byli wielbiciele owo-
ców morza. 

Przeżyliśmy niezwykłą przygo-
dę. Poznaliśmy interesujących 
i serdecznych ludzi oraz ich 
zwyczaje, a także trochę histo-
rii Normandii. To na pewno 
motywacja do dalszego studio-
wania języka i kultury francu-
skiej. Pełni wrażeń wróciliśmy 
do Katowic, aby zająć się przy-
gotowaniem wizyty naszych 
francuskich przyjaciół, która 
odbędzie się w kwietniu 2018 
roku.

Wyjazd był wynikiem wcześniejszej współ-
pracy grupy miłośników kultury fran-
cuskiej naszego UETW pod kierunkiem 
Jolanty Kałwy ze Stowarzyszeniem VED 
(Voyage Etude Decouverte) z Cherbourga. 
Latem 2015 roku J. Kałwa przeprowadziła 
pierwsze rozmowy z prezesem i wicepre-
zesem stowarzyszenia, Patrickiem Prigent 
(emerytowany urzędnik Urzędu Miasta) 
i Danielem Lefevre (emerytowany pre-
zes Regionalnego Związku Rybołówstwa, 
odznaczony Legią Honorową). Później 
nastał okres korespondencji mailowej, kon-
taktów telefonicznych i wizyt roboczych. 
W kwietniu 2016 roku na kilka dni przyje-
chała do Polski delegacja Stowarzyszenia, 
a rok później szefowie VED.

13 maja br. 18 osób – 16 słuchaczy 
UETW i 2 uczestników AME – wyruszy-
ło do Francji. Celem wyjazdu była wymia-
na doświadczeń na temat organizowania 
form i sposobów aktywności osób star-
szych i młodzieży, poznanie historii, tra-
dycji i kultury regionu oraz doskonalenie 
umiejętności językowych dzięki pobytowi 
w rodzinach. Powitano nas bardzo uro-
czyście. Po wspólnej kolacji zaopiekowali 
się nami członkowie Stowarzyszenia, któ-
rzy gościli nas w swoich domach i towa-
rzyszyli nam podczas całego pobytu. Nasi 
francuscy przyjaciele zaangażowali władze 
miasta, uczelni oraz wielu instytucji. Zosta-
liśmy przyjęci w pięknym starym ratuszu 
przez mera miasta Cherbourg-Octeville 
Jean-Michela Houllegatte. Podczas odwie-
dzin w szkole morskiej rozmawialiśmy nie 
tylko z jej dyrektorem, Vincentem Lequen-
ne, ale także z merem okręgu Cherbourg-
-Cotentin Benoît Arrivé.

Spędziliśmy kilka godzin na Universi-
té de Caen Normandie. Mieliśmy okazję 
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The place is also famous for 
its history: it is from the Bar-
fl eur harbor that William the 
Conqueror set out to take over 
England in 1066. 

As part of the “Seniors and 
Art” program off ered at the 
UETW, we also visited the 
homes of the famous artists 
associated with the region 
(Jacque Prevert and Jean Fran-
cois Millet), the Thomas Henry 
Museum displaying a collec-
tion of the painter’s work, the 
old opera house in Cherbourg, 
as well as a number of inter-
esting churches and palaces. 
We were greatly impressed 
with Mont Saint Michel, 
a rocky island in western 
Normandy, connected to the 
mainland by a narrow 1800-
meter long causeway. It is the 
seat of the St. Michel Abbey, 
since 1979 registered in the 
UNESCO World Heritage List. 

The program of our stay 
included several sights com-
memorating the World War II: 
the Liberation Museum atop 
the Roule mountain in Cher-
bourg, the “Memorial Muse-
um” in Caen, and the beach 
where the Allied Forces land-
ed and the famous operation 
Overlord began. We also vis-
ited the Polish Soldiers’ Cem-
etery in Grainville-Langannerie, 
the largest Polish necropolis in 
France. 

Moreover, the participants 
had the opportunity to experi-
ence an interesting marketing 
case study. The members of 
VED, who care about promot-
ing the region and its food 

produce, founded the Asso-
ciation of Caen Tripes. Tak-
ing advantage of the fact that 
William the Conqueror him-
self had found the dish deli-
cious, they dress up in knights’ 
costumes and travel around 
neighboring regions and coun-
tries to off er sample tastings 
of cheese, tripes, cider and 
other traditional produce of 
Normandy. Retired inhabit-
ants of the region are involved 
in the activity of local produc-
ers and entrepreneurs, they 
also contribute to the organi-
zation of fairs and competi-
tion. The tasting of tripes “a la 
Normandy” was prepared for 
us by a small family fi rm with 
a great tradition. The entire 
visit was an excellent culinary 
experience, particularly for 
seafood lovers.

Visiting France was a won-
derful adventure. We met 
interesting and warm-heart-
ed people, and enjoyed the 
opportunity to learn about 
their customs and history. This 
certainly provides motivation 
for us to continue studying the 
French language and learn-
ing about the French culture. 
Filled with great memories, we 
returned to Katowice to start 
preparations for the visit of 
our French friends to Poland, 
scheduled for April 2018.

Internationally in
educational programs
A study visit to France

The visit was a follow-up to earlier 
cooperation between the French cul-
ture enthusiasts from the University of 
Economics of the Third Age, under the 
guidance of Jolanta Kałwa, with the VED 
(Voyage Etude Decouverte) Association 
from Cherbourg. In summer 2015, Jolan-
ta Kałwa held her fi rst talks with Pat-
rick Prigent, Chairman of the Association 
(retired City Hall offi  cer), and Daniel Lefe-
vre, Vice-Chairman (retired President of 
the Fisheries Regional Committee, deco-
rated with the Legion of Honor). Follow-
ing the talks was a period of e-mail cor-
respondence, telephone calls and working 
visits. In April 2016, a delegation of the 
Association members spent a few days 
in Poland, and a year later – the Chair-
man and Vice-Chairman of VED visited 
our country.

On May 2017, 16 students of the UETW 
and two AME participants headed for 
France. The visit provided a great oppor-
tunity to exchange experience of how 
to engage the elderly and the youth in 
various forms of activity, learn about 
the history, culture and tradition of the 
region, as well as improve the students’ 
French language skills through homes-
tays with local families. We were warm-
ly welcomed, invited to dinner and taken 
care of by the Association members who 
put us up at their homes and accompa-
nied us throughout the stay. Our French 
friends engaged representatives of the 
city authorities, local university and other 
institutions to make our stay more attrac-
tive. We were shown around the beautiful 
old City Hall by Jean-Michel Houllegatte, 
the Mayor of Cherbourg-Octeville. We 
also visited the Maritime School, where 

we met not only the School 
Director, Vincent Lequenne, 
but also the Mayor of the 
Cherbourg-Cotentin commune, 
Benoît Arrivé.

We spent several hours at 
the University of Caen Nor-
mandy. We had the opportu-
nity to exchange information 
on our education systems and 
graduate employment poli-
cies, and visit the university’s 
well-equipped classrooms and 
laboratories where students 
work on their projects. In the 
evening we enjoyed the con-
cert by the university choir 
and orchestra. During the visit 
we presented our French hosts 
with picture books of Poland, 
our University CDs from the 
“Classical Academy” collec-
tion, materials promoting the 
city of Katowice, and – with 
great pride – the “Kilar” break-
fast sets donated by Marek 
Przybył, President of Porcelana 
Bogucice. 

Accompanied by our hosts, we 
visited the city of Cherbourg 
and the surroundings, includ-
ing La Hague, known as “Little 
Ireland”, the most picturesque 
part of the Cotentin region, 
and Barfl eur, regarded as one 
of the most beautiful villag-
es in France, with its impres-
sive harbor and rich cuisine. 

 

 The visit was organized with the 
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Fot. archiwum autorki / photo author’s archive

989898 FORUM_nr 45 / 2017

Od 27 kwietnia do 1 maja br. Chór Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach uczestniczył w XVII 
Międzynarodowym Festiwalu Chórów Akademickich 
„Akademicka Bańska Bystrzyca 2017”. Przesłucha-
nia konkursowe odbyły się na Uniwersytecie Mate-
ja Bela, który organizuje ten f estiwal. Chór przystąpił 
do konkursu w dwóch kategoriach: w kategorii chó-
rów mieszanych wykonaliśmy utwory: Eric Whita-
cre – „Sleep”, Vojtech Didi – „Perpetum est Carmen”, 
Ludovico da Viadana – „Exsultate Justi”, Henryk Jan 
Botor – „Sub Tuum Praesidium”, Alessandro Kirsch-
ner – „Gloria”. W kategorii muzyki sakralnej: Ralph 
Manuel – „Alleluia”, Claudio Monteverdi – „Canta-
te Domino”, Józef Świder – „Modlitwa do Bogaro-
dzicy”, Alfred Schnittke – „Gospodi Iisuse”, Javier 
Busto – „Ave Maria”, Józef Świder – „Cantus Glorio-
sus”. Członkowie międzynarodowego jury (z Czech, 
Rosji, Słowacji i Polski) nagrodzili nasz chór Złotym 
Pasmem w kategorii chórów mieszanych oraz Srebr-
nym Pasmem w kategorii muzyki sakralnej (w tej 
kategorii nie przyznano Złotego Pasma). Chór otrzy-
mał również nagrodę specjalną biskupa diecezji bań-
skobystrzyckiej za najlepszą interpretację utworów 
sakralnych. Na koncercie galowym wykonaliśmy 
„Glorię” A. Kirschnera. W Bańskiej Bystrzycy nie tylko 
zdobyliśmy cenne nagrody, ale również cieszyliśmy 
się bardzo ciepłym przyjęciem przez organizatorów.

Teresa Chmiel

Chór zdobywa
kolejne nagrody!

Kilka dni później (25-27 maja br.) chór wziął udział 
w XVI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej 
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. W przesłu-
chaniu konkursowym wykonaliśmy wybrane utwo-
ry prezentowane w Bańskiej Bystrzycy oraz „Jasia 
zakochanego” Feliksa Nowowiejskiego. W konkursie 
wzięło udział kilkanaście znakomitych chórów pol-
skich i litewskich. Przesłuchania odbyły się w Skarb-
cu Kultury Europejskiej w Barczewie. Jury przyzna-
ło chórowi Srebrny Dyplom. Na koncercie galowym 
wybrzmiał ponownie „Jaś zakochany”. W ramach 
festiwalu występy chóru można było także zobaczyć 
w Gimnazjum nr 11 w Olsztynie, w Bazylice Narodze-
nia Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie oraz 
w Szkole Policealnej Cosinus w Olsztynie.
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On 2 April – 1 May 2017, the Choir of the Universi-
ty of Economics in Katowice participated in the 17th 
International Festival of Student Choirs “Academic 
Banská Bystrica 2017”. The auditions in the com-
petition were held at the Matej Bel University, the 
organizer of the festival. The choir competed in two 
categories: in the category of mixed voice choirs we 
performed the following compositions: Eric Whita-
cre – Sleep, Vojtech Didi – Perpetum est Carmen, 
Ludovico da Viadana – Exsultate Justi, Henryk Jan 
Botor – Sub Tuum Praesidium, Alessandro Kirschner 
– Gloria, whereas in the category of sacred music: 
Ralph Manuel – Alleluia, Claudio Monteverdi – Can-
tate Domino, Józef Świder – Modlitwa do Bogarod-
zicy, Alfred Schnittke – Gospodi Iisuse, Javier Busto 
– Ave Maria, Józef Świder – Cantus Gloriosus. The 
international jury (from the Czech Republic, Russia, 
Slovakia and Poland) awarded our Choir with the 
Golden Band in the category of mixed voice choirs 
and the Silver Band in the category of sacred music 
(the Golden Band was not awarded in this category). 
We also received the Special Prize from the Bishop 
of the Banská Bystrica Diocese for the best interpre-
tation of works of sacred music. At the gala concert, 
we performed A. Kirschner’s Gloria. Not only did we 
win precious prizes in Banská Bystrica, but we were 
also greeted very warmly by the organizers. 

The Choir wins
more awards!

A few days later (25-27 May), the choir took 
part in the 16th International Feliks Nowow-
iejski Festival of Choral Music in Barczewo. 
In the competition, we performed the com-
positions that we had also sung in Ban-
ská Bystrica and Feliks Nowowiejski’s Jaś 
zakochany. The competition attracted sev-
eral prominent Polish and Lithuanian choirs. 
The auditions took place in the Treasury 
of European Culture in Barczewo. The jury 
awarded us with the Silver Diploma. At the 
gala concert, we presented our rendition 
of Jaś zakochany once again. As part of the 
festival, the choir gave concerts in the 11 
Secondary School in Olsztyn, the Basilica of 
the Birth of the Virgin Mary in Gietrzwałd, 
and the Cosinus Post-secondary School in 
Olsztyn.



100100100 FORUM_nr 45 / 2017

Dzień Filmowy rozpoczę-
ła dziekan Wydziału Ekono-
mii prof. Celina Olszak, która 
powitała uroczyście pierwsze-
go gościa. Wykład dziekań-
ski pt. „Preprodukcja fi lmu vs. 
postprodukcja fi lmu – wyzwa-
nia dla reżysera” wygłosił Jan 
P. Matuszyński – wielokrotnie 
nagradzany reżyser i twórca 
m.in. fi lmu „Ostatnia rodzina”. 
Artysta opowiedział o pracy 

nad swoim ostatnim dziełem, 
procesie tworzenia i promo-
cji oraz odpowiedział na liczne 
pytania studentów i wykła-
dowców. Wykład wygłosiła 
również dr hab. Dagmara 
Drzazga – dziennikarka i reży-
ser Telewizji Polskiej, od wielu 
lat związana z Oddziałem TVP 
w Katowicach, autorka fi lmów 
dokumentalnych, reportaży, 
a także artykułów naukowych 
i esejów. Dzień zakończyła 
projekcja fi lmu „Oszukane” – 
polskiej produkcji z 2013 roku 
w reżyserii Marcina Solarza. 

Wydarzenie przyciągnęło wielu 
studentów, którzy w skupie-
niu wysłuchali wykładów, 
a następnie zadawali trafne, 
 czasami nawet trudne pytania.

The Film Day was opened by 
Prof. Celina Olszak, the Dean of 
the Faculty of Economics, who 
also greeted the fi rst guest. 
The dean’s lecture entitled 
“Film pre-production vs fi lm 
post-production – challenges 
facing the director” was given 
by Jan P. Matuszyński, the 
director of several prizewin-
ning fi lms, including “Ostat-
nia rodzina” (The Last Fam-
ily). The artist talked about the 

work on his latest production, 
the process of fi lm-making and 
promotion, and answered stu-
dents’ and academics’ ques-
tions. Another lecture was 
delivered by Dr hab. Dag-
mara Drzazga, a journalist and 
director working for TVP Pol-
ish Television, for many years 
particularly involved with its 
local branch TVP Katowice, and 
an author of documentaries, 
reportage, scientifi c papers 
and essays. The last item on 
the event program was the 
projection of “Oszukane”, 
a 2013 Polish fi lm directed by 
Marcin Solarz. 

The event attracted a great 
number of students, who lis-
tened to the lectures with live-
ly interest and then put prob-
ing, and sometimes diffi  cult, 
questions.

 Widownia w skupieniu słuchała gości Dnia Filmowego, fot. Parlament Studencki / Audience listening with interest to the 

Film Day guests, photo Student Parliament

 Wykład dziekański wygłosił Jan P. Matuszyński – reżyser „Ostatniej rodziny”, fot. Parlament Studencki / Dean’s lecture by 

Jan P. Matuszyński – the director of “Ostatnia rodzina” (The Last Family), photo Student Parliament

 Wykłady zgromadziły pełną aulę studentów i pracowników, fot. A. Jałowiczor / Lecture hall packed full of students and 

academics, photo A. Jałowiczor

Agnieszka Jałowiczor

Wykłady inne 
niż zwykle –
Dzień 
Filmowy na 
Uniwersytecie 
Ekonomicznym 
w Katowicach

Lectures 
diff erent 
from others 
– Film Day at 
UE Katowice



Dni Otwarte, 

fot. A. Nyk / Open 

Days, photo A. Nyk
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 Zwiedzanie kampusu, fot. M. Jeziorko / Campus tour, photo M. Jeziorko

 Wirtualnie, fot. M. Jeziorko / Virtually, photo M. Jeziorko

 Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Rektora, fot. M. Jeziorko / Rector’s Cup

Volleyball Tournament, photo M. Jeziorko

Zwiedzanie kampusu, fot. M. Jeziorko / Campus tour, photo M. Jeziorko

 Kandydaci, fot. M. Jeziorko / Candidates, photo M. Jeziorko

Anita Kopeć

Dni Otwarte
wirtualnie i globalnie

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami 

uczestnictwie w Dniach Otwartych.

Nasza uczelnia, sugerując się 
najnowszymi trendami oraz 
oczekiwaniami młodych ludzi, 
w tym roku przygotowała licz-
ne atrakcje – zarówno trady-
cyjne, jak i innowacyjne. Kie-
rując się hasłem „wirtualnie 
i globalnie”, kandydaci mogli 
spotkać się z nami zarówno 
na kampusie, jak i w prze-
strzeni internetowej. 

W programie Dni Otwartych 
przewidziano m.in. zwiedzanie 
kampusu z naszymi studen-
tami, spotkania z przedsta-
wicielami organizacji stu-
denckich i kół naukowych, 
występ Chóru UE Katowice 
czy prezentację Zespołu Pieśni 
i Tańca „Silesianie”. Popular-
nością, jak co roku, cieszy-
ły się stoiska Biura Dydakty-
ki i ambasadorów kierunków, 
gdzie kandydaci mogli zapo-
znać się z naszą ofertą edu-
kacyjną. Aż 39 miniwykładów 
wygłoszonych przez wyjątko-
wych wykładowców zachę-
ciło tłumy kandydatów do 

zaznajomienia się z tą formą 
prowadzenia zajęć na uczelni. 

Dodatkowymi atrakcjami były 
wideokonferencja z absolwen-
tami przebywającymi w Bir-
mie i Tajwanie, współtworze-
nie „snapstory” z Helą oraz 
transmisja przez Facebooka 
i Instagram Q&A relacji na 
żywo, dzięki której kandyda-
ci mogli z nami porozmawiać 
bez wychodzenia z domu.

W holu budynku CNTI na kan-
dydatów czekała fotobudka, 
która umożliwiała uwiecznie-
nie swoich pierwszych dni na 
uczelni, a także wirtualne gry 
oraz okulary VR, które pozwo-
liły na wirtualny spacer po 
kampusie. 

Dwudniowe Dni Otwarte 
zakończyło nocne zwiedza-
nie uczelni, zorganizowa-
ne przez Niezależne Zrzesze-
nie Studentów Uniwersytetu 
Ekonomicznego.



Marek Kiczka

Marzenia,
do startu,
start!

Dream,
get ready,
go!

 

(data for 30 June 2017) decided to 
apply to our University after having 
participated in the Open Days.

Following the latest trends and 
in response to young people’s 
expectations, the University 
prepared numerous attractions, 
both traditional and innova-
tive. As “ virtually and globally” 
was a leitmotiv adopted for the 
event, candidates were able to 
meet us not only at the cam-
pus, but in the internet space 
as well.

The program of the Open Days 
included, among others, cam-
pus tours guided by our stu-
dents, meetings with represent-
atives of student organizations 
and scientifi c clubs, a perfor-
mance by the University Choir, 
presentation of the Song and 
Dance Ensemble “Silesianie”. 
As usual, the stands put up by 
the Bureau of Education and 
ambassadors of the Univer-
sity’s academic majors, where 
our educational off er was pre-
sented, enjoyed great popular-
ity. 39 mini-lectures delivered 
by our accomplished academic 
teachers attracted huge audi-
ences and gave the attendees 

an opportunity to familiar-
ize themselves with university 
teaching methods.

Candidates could also take 
part in a videoconference with 
our alumni staying currently in 
Burma and Taiwan, co-create 
a “Snapstory” with Hela (the 
University’s Bitmoji), or partici-
pate in a live Q&A session on 
Facebook and Instagram, which 
enabled them to talk to us 
without leaving home.

Those candidates who wanted 
to immortalize their fi rst days 
at the University took photos 
in a photo booth set up in the 
CNTI hall, where the organiz-
ers provided also some virtual 
games and VR goggles allowing 
the users to make a virtual tour 
around the campus.

The two-day event fi nished 
with a University Tour by Night 
organized by the Independent 
Student Association of the Uni-
versity of Economics.

Open Days virtually
and globally
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„Obaj możemy zdobywać medale i pokazywać, że 
niepełnosprawność nie jest przeszkodą w realizowa-
niu swoich sportowych marzeń” – mówi Jakub, który 
swoją biegową pasją zaraził Piotra.

Razem można o wiele więcej
Jakub Krupa i Piotr Borgulat mają po 27 lat, obaj 
ukończyli studia na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Katowicach, obaj wybrali się też do Franciszkań-
skiego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego 
(FODA) w Panewnikach, gdzie poznali się 4 lata temu. 
Jakub zaczął biegać 1,5 roku później, bo – jak sam 
mówi – potrzebował wyzwania, a potem kolejnych. 
W swoje przedsięwzięcia biegowe zaangażował Piotr-
ka, który ze względu na chorobę, na którą cierpi od 
dziecka, porusza się na wózku elektrycznym. Przed 
wystartowaniem w pierwszym z pięciu biegów Koro-
ny Maratonów Polskich mieli już za sobą PKO Silesia 
Półmaraton (2015) oraz PKO Silesia Maraton (2016). 
Mieli, bo oba biegi ukończył także Piotrek.

210,975 km. Taki dystans łącznie pokona FODA Tan-
dem Team w ramach pięciu maratonów (Kraków, 
Wrocław, Warszawa, Poznań i Dębno). Pierwsze czte-
ry pokonają do końca 2017 roku, ostatni w 2018. 
W ramach przygotowań Jakub w marcu wystartował 
w XIV Krakowskim Półmaratonie Marzanny. Osiągnął 
czas brutto: 02:07:26, netto: 02:03:53, miejsce: 1950 
– Open, 376 – M18. Ale nie czas jest najważniej-
szy. Liczy się idea, chęć pokazania, że razem można 
o wiele więcej.

– We can both win medals and show others that 
disability is not necessarily an obstacle to pursue 
your sport dreams – says Jakub, who infected Piotr 
with his passion for running. 

You can achieve more together
Jakub Krupa and Piotr Borgulat are both 27 years 
old, they both fi nished the University of Economics 
in Katowice, and they both joined the Franciscan 
Academic Chaplaincy Center (FODA) in Panewniki, 
where they met 4 years ago. Jakub started to run 
one and a half years later, because – as he puts it 
– he needed a challenge and then more challenges. 
He decided to involve Piotr, who is confi ned to an 
electric wheelchair due to the illness he has been 
suff ering from since childhood. Before they ran in 
the fi rst marathon in the Crown, they had already 
taken part in the PKO Silesia Half Marathon (2015) 
and the PKO Silesia Marathon (2016). They had 
taken part and both Jakub and Piotr completed the 
runs. 

210.975 km. This is the distance that the FODA 
Tandem Team will cover by participating in 5 mara-
thons (Kraków, Wrocław, Warszawa, Poznań and 
Dębno). The fi rst four are to be completed by the 
end of 2017, whereas the fi fth one – in 2018. As 
part of preparation, Jakub started in Kraków’s 14th 
Marzanna Half Marathon in March. He had the gun 
time of 02:07:26 and the chip time of 02:03:53, 
fi nishing 1950-Open, 376-M18. But time is not the 
most important thing. What matters is the idea, 
the will to show that you can achieve much more 
together.

Fot. archiwum FODA

Tandem Team / photo 

FODA Tandem Team archive
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4674 i 4736 na początek – trzymamy 
kciuki!
Takie były numery startowe FODA Tandem Team 
przyznane przez organizatorów pierwszego z pię-
ciu maratonów – 16. PZU Cracovia Maraton. Piotr 
wystartował z numerem 4674, Jakub z numerem 
4736.

Jacy są na co dzień?
Jakub to fan mody męskiej, historii i muzyki. Uwiel-
bia czytać książki biografi czne, a ostatnio także 
kucharskie. Przyjechał na Śląsk z małopolskie-
go Żabna i już się tutaj zadomowił. Piotrek – dla 
odmiany – to rodowity katowiczanin. Interesuje 
się sportem, pozostając zawsze najwierniejszym 
fanem GieKSy.

Przedsięwzięcie absolwentów patronatem hono-
rowym objął rektor Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach prof. Robert Tomanek.

4674 and 4736 for starters – fi ngers 
crossed!
Those were the starting numbers of the FODA 
Tandem Team allocated by the organizers of the fi rst 
Crown marathon – 16th PZU Cracovia Marathon. Piotr 
had the number 4674, Jakub – 4736. 

What are they like in everyday life? 
Jakub is a fan of men’s fashion, history and music. He 
loves biographies and recently he has taken a lik-
ing to cookbooks. He came to Silesia from Żabno, 
Małopolskie, and has settled in here. Piotr – on 
the other hand – is originally from Katowice. He is 
interested in sport, always the biggest fan of GieKSa, 
Katowice’s football club.

Prof. Robert Tomanek, rector of the University of 
Economics in Katowice, has granted his patronage to 
the undertaking pursued by our graduates.
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Cracovia Maraton 2017 już za Wami. 
Czy było to dla Was duże przedsięwzięcie 
logistyczne?

Piotr: Do stolicy Małopolski przybyliśmy 
dzień wcześniej, aby odebrać nasze pakie-
ty startowe. Towarzyszyli nam Michał, 
który zgodził się zostać naszym kierow-
cą, oraz Tymoteusz, biorący, tak jak my, 
udział w biegu. Kraków przywitał nas 
promieniami słońca, stąd też nadzieja na 
ładną i pogodną niedzielę zagościła w nas 
na dobre. 

Jakub: Dzięki uprzejmości rodziny Piotrka 
– Aleksandra i jego żony – mogliśmy spo-
kojnie przenocować w Krakowie. Bardzo 
im za to dziękujemy, bo tak niesamowite, 
pełne radości i niekończących się rozmów 
spotkanie zostanie w naszej pamięci na 
długo.

Piotr: Tam też Kuba, zajadając się wieczo-
rem lasagne, kończył swoje „ładowanie 
węglami”.

Nadzieje na piękną niedzielną pogodę 
podczas biegu się spełniły?

Piotr: Nadzieja umiera ostatnia (z uśmie-
chem), choć dzień zawodów powitał nas 

deszczem, który prognoza pogody przewi-
dywała jedynie do godziny dziesiątej. Jak 
się później okazało, mylnie.

A poza pogodą jak zaczął się Wasz dzień?

Jakub: Śniadanie, kawa i w drogę. Pierw-
sze trudności napotkaliśmy już w trak-
cie dojazdu do centrum. Wiele dróg było 
pozamykanych, a my odczuliśmy na wła-
snej skórze, co myślą kierowcy, kiedy my 
biegniemy, a ulice są zablokowane. Na 
szczęście ochro-
niarze stanęli na 
wysokości zada-
nia. Widząc, że po 
pierwsze jeste-
śmy uczestnika-
mi maratonu, a po 
drugie Piotr jest 
osobą niepełno-
sprawną, umoż-
liwili nam dojazd 
w pobliże startu. 
Krakowski Rynek 
zapełnił się po 
brzegi biegaczami, 
kibicami, wolonta-
riuszami, organi-
zatorami. Wszę-
dzie porozstawiane 
były namioty, by 
maratończycy 
mogli schronić się 
przed ciągle pada-
jącym deszczem. 
Zanim rozpoczęli-
śmy podejście na 
linię startu, chcie-
liśmy podziękować 

osobom, które nas wspierały od samego 
początku, jednak, jak się później dowie-
dzieliśmy, w ogóle nas nie było słychać 
w relacji live na Facebooku.

Po komentarzach i liczbie wyświetleń rela-
cji było jednak widać, jak wiele osób Was 
wspiera. Z jednej strony liczba wspiera-
jących, z drugiej uczestników. Dużo osób 
porwało się na maraton w taką pogodę?



You have just completed the Cracovia 
Marathon 2017. Was it a large logistic 
undertaking for you?

Piotr: We arrived in the capital of 
Małopolska a day earlier so that we could 
pick up our starting numbers. We were 
accompanied by Michał, who had agreed 
to be our driver, and Tymoteusz, who also 
took part in the run. Kraków greeted us 
with sunshine, so we were hopeful for 
a warm and sunny Sunday. 

Jakub: Thanks to the hospitality of 
Piotrek’s family, Aleksander and his wife, 
we spent a comfortable night in Kraków. 
We would like to thank them again, 
because it was an incredible, joyful meet-
ing, fi lled with never-ending conversa-
tions we will remember for a long time.

Piotr: It was also where Kuba, devouring 
lasagne in the evening, fi nished his “car-
bon charging”.

Were your hopes for beautiful weather 
during the run fulfi lled?

Piotr: Hope dies last (laughing), although 
the competition day started in rain, which 
– according to the weather forecast – 
would stop by 10 am. This was not to 
happen, as it later turned out. 

Apart from weather, how did your day 
begin?

Jakub: Breakfast, coff ee and we were 
ready to go. We encountered the fi rst dif-
fi culties while we were trying to reach the 
city center. Many roads were closed and 
we experienced what drivers experience 
when we run and streets are blocked. 
Fortunately, security guards did their job 
well. Seeing that fi rst – we were mara-
thon participants, and second – Piotr is 
disabled, they helped us get closer to 
the starting point. The Town Square was 
packed – with runners, fans, volunteers, 
organizers. Tents were everywhere and 
they provided shelter to runners from 
incessant rain. Before we went to the 
start line, we wanted to thank the peo-
ple who had supported us from the very 
beginning, but, as we learnt later, nobody 

could hear what we were saying in a live 
broadcast on Facebook. 

Yet, the number of comments and views 
of the broadcast showed that you had 
many supporters. On one hand, the num-
ber of supporters, on the other hand, the 
number of participants. Were many peo-
ple brave enough to venture into a mara-
thon on a rainy day like that?

Jakub: The number of participants was so 
large that we crossed the start line 8 min-
utes after the fi rst runner.

You must have been accompanied by 
incredible emotions. What are your 
impressions from the run itself?

Piotr: The route of the marathon ran 
through the picturesque and historic 
areas of Kraków, where fans were waiting 
for us, supporting us mentally, high fi ving 
us and shouting that we would make it. 
Also, runners were incredible. Many ran 
up to us, wishing us good luck and say-
ing they would wait for us at the fi nish 
line. Some even wanted to swap places 
with Kuba for a while. It is also becoming 
a kind of tradition that Kuba’s mum calls 
him during the run. This time the phone 
rang in the Błonia Park. People running 
next to us reacted with smiles and laugh-
ter, cheering her loudly, whereas she 
wished success to everybody. 

So all started well. Did you have any 
problems?
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Jakub: Liczba uczestników 
była tak duża, że linię startu 
przekroczyliśmy osiem minut 
po tym, jak na trasę ruszył 
pierwszy zawodnik.

Musiały towarzyszyć Wam 
niesamowite emocje. Jakie 
macie wrażenia z samego 
biegu?

Piotr: Trasa maratonu biegła 
przez malownicze i historyczne 
tereny Krakowa, gdzie czekali 
na nas kibice, dając ogromne 
wsparcie psychiczne, przybija-
jąc piątki mocy i krzycząc, że 
damy radę. Niesamowici są 
też sami uczestnicy maratonu. 
Wielu z nich podbiegało, 
mówiło, że życzą nam 
powodzenia i czekają na nas 
na mecie. Pojawili się również 
i tacy, którzy chcieli choć na 
chwilę zamienić się z Kubą 
miejscami. Tradycją chyba 
staje się już to, że do Kuby 
w trakcie maratonu dzwoni 
jego mama. Tym razem 
dźwięk telefonu rozległ się na 
Błoniach. Rozbawiło to osoby 
biegnące obok nas, które 
radośnie pozdrowiły mamę, 
a ona życzyła wszystkim 
powodzenia. 

Zaczęło się zatem dobrze. 
Napotkaliście jakieś trudności?

Piotr: Głównym problemem 
była temperatura. Kuba, jak 
mówił, nie odczuwał jej z racji 
ciągłej aktywności. Ja jednak, 
siedząc na wózku, z każdą 
minutą marzłem coraz bar-
dziej, szczególnie z powodu 
braku peleryny. Ufając pro-
gnozom pogody uznałem, że 
nie będzie potrzebna, skoro 
ma padać tylko do dziesiątej. 
Niestety był to błąd, bo siąpiło 
przez trzydzieści kilometrów 
biegu! Receptą na chłód była 
czekolada, która czekała na 
nas przy punktach odżywczych 
oraz w miarę możliwości drob-
ne ruchy na wózku. 

Były jakieś zaskakujące chwile 
podczas biegu?

Jakub: Gdy docieraliśmy do 
Tauron Areny, światła zami-
gotały, kogut zawył, a naszym 
oczom ukazał się pędzą-
cy Kenijczyk. Fajnie by było, 
gdyby nas wyprzedzał, jednak 
on nas dublował (z uśmie-
chem)! Byliśmy na siedem-
nastym kilometrze trasy, on 
pokonywał trzydziesty siódmy 
kilometr. Niesamowity widok. 
Tempo dla nas niewyobra-
żalne. Non stop dwadzieścia 
kilometrów na godzinę. Jakby 
to powiedział o. Miłosz OFM 
z naszego Franciszkańskiego 
Ośrodka Duszpasterstwa Aka-
demickiego – „coś pięknego”.

Piotr: Był jeszcze moment, 
gdy zbliżaliśmy się do końca 
pierwszej pętli. Pani wolon-
tariuszka skierowała nas na 
drogę w kierunku linii mety, 
bo wszystkie osoby na wóz-
kach pokonywały tylko jedno 
okrążenie. My jednak zrobili-
śmy nawrotkę i ruszyliśmy na 
drugie okrążenie.

Jakub: Wtedy też miałem naj-
gorszy moment psychicznie. 
Łatwiej biegnie się, nie wie-
dząc, co ma się jeszcze przed 
sobą. Robiąc drugą pętlę, 
wiedziałem, co mnie czeka 
w poszczególnych etapach, 
gdzie będzie podbieg oraz 
gdzie mogą nastąpić gor-
sze momenty. Biegliśmy jed-
nak dalej. I tutaj znów trzeba 
powiedzieć: biegacze i kibice 
to najlepsze dopalacze, jakich 
można sobie życzyć. Wspar-
cie, wsparcie i jeszcze raz 
wsparcie. 

42,195 km to dużo. Tym bar-
dziej z wózkiem. Kondycja 
dopisywała?

Piotr: Skurcze w nogach Kuby 
pojawiły się gdzieś koło trzy-
dziestego piątego kilome-
tra, ale na szczęście tylko na 
chwilkę, wystarczyło lekkie 
zwolnienie tempa i po kilku 
minutach można było spokoj-
nie biec dalej.

Upragniona meta. Jakie to 
emocje?

Jakub: Ulica Grodzka, czyli 
ostatnia prosta przed metą, 
pełna była ludzi, którzy skan-
dowali nasze imiona, bili 
brawo, dopingowali na ostat-
nim kilometrze. Gdy naszym 
oczom ukazała się meta, wie-
dzieliśmy, że się udało, że 
wykręciliśmy lepszy czas niż 
na Silesia Maratonie w Kato-
wicach. Tradycyjnie Piotr linię 
mety przeszedł sam. Dlaczego 
tak? Bo on też walczy i on też 
odczuwa trudy królewskiego 
dystansu. Czas, jaki uzyskali-
śmy, to 05:21:44. Uczucie pod-
czas wkładania na szyję meda-
lu – bezcenne. 

Piotr: Na mecie czekali na 
nas Michał i Mira, którzy cały 
czas łączyli się z nami w tra-
sie, monitorowali nasze postę-
py i stan psychofi zyczny. I tak 
oto uśmiechnięci i przemocze-
ni przywitaliśmy słońce, które 
na dobre właśnie wtedy zago-
ściło na krakowskim niebie 
(śmiech). 

Pierwszy maraton pokonany, 
kolejne przed Wami…

Jakub: Tak, ale nie poddamy 
się! I choć to dopiero początek, 
to niesamowita ilość wpar-
cia oraz życzliwości płynie 
do nas z różnych stron, za co 
jesteśmy wszystkim bardzo 
wdzięczni. I tu, korzystając 
z okazji, chcielibyśmy z całego 
serca podziękować: rektorowi 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach prof. Robertowi 
Tomankowi za objęcie nasze-
go przedsięwzięcia patro-
natem, burmistrzowi Gminy 
Żabno Stanisławowi Kusioro-
wi za objęcie naszego przed-
sięwzięcia patronatem oraz 
podarowanie nam kamery, 
dzięki której będziemy mogli 
podsumować całość przedsię-
wzięcia fi lmem, Aleksandro-
wi Martinezowi wraz z rodzi-
ną za niesamowicie ciepłe 
przyjęcie i możliwość noclegu, 
dyrektor Biura Komunikacji 

Marketingowej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach 
Edycie Lachowicz-Santos za 
to, że od początku wspierała 
naszą inicjatywę oraz poma-
gała w komunikacji z rekto-
rem, inspektorowi ds. promo-
cji Gminy Żabno Marcinowi 
Głuszkowi za pomoc w kon-
takcie z burmistrzem, radne-
mu Gminy Żabno Dawido-
wi Kurzawskiemu za pomoc 
w staraniach o patronat oraz 
Panu za ogromne wsparcie, 
promowanie naszego przed-
sięwzięcia na stronie interne-
towej oraz fanpage’u uczelni 
i wszystkim tym, od których 
otrzymywaliśmy SMS-y, wia-
domości, słowa wsparcia 
i gratulacje.

 Ja też dziękuję i myślę, że 
wszyscy wymienieni także 
dziękują za to, że pokazujecie, 
iż mimo przeciwności wszystko 
jest możliwe.

Piotr: Świadomość, że 
tak wiele osób jest nam 
życzliwych, napawa nas 
radością, dodaje otuchy 
w ciężkich momentach oraz 
motywuje do działania, bo 
przecież jeszcze niejeden 
ponadczterdziestodwukilome-
trowy bieg przed nami!

Trzymam zatem kciuki i dzię-
kuję za rozmowę.



Piotr: The major problem was 
temperature. Kuba said he 
wasn’t aff ected as he was con-
stantly moving. But sitting in 
the wheelchair, I was getting 
colder and colder every min-
ute, especially that I didn’t 
have a waterproof cape. Trust-
ing the weather forecast, I had 
decided I wouldn’t need it if it 
were to rain only until 10 am. 
This turned out to be a mis-
take, because it was drizzling 
through 30 km. The answer 
to cold was hot chocolate, 
waiting for us at refreshment 
points, and slight movements 
in the wheelchair.

Did you have any surprising 
moments during the run?

Jakub: When we were 
approaching the Tauron Arena, 
the lights twinkled, the horn 
sounded, and we saw a Ken-
yan racing past us. It would 
have been great if he had 
been overtaking us, but he 
was lapping us! (laughing). 
We were doing the 17th kilom-
eter, while he was in his 37th. 
An incredible view. The speed 
inconceivable to us. 20 km/h 
non-stop. Father Miłosz from 
our Franciscan Academic 
Chaplaincy Center would say – 
“something beautiful”.

Piotr: There was also the 
moment when we were get-
ting close to the end of the 
fi rst loop. A female volunteer 
directed us towards the fi nish 
line because all the partici-
pants in wheelchairs did only 
one loop. But we turned and 
went into the second loop.

Jakub: It was when I had my 
psychological low. It is easier 
to run when you don’t know 
what’s still ahead of you. 
Doing the second loop, I knew 
what was coming, where we 
would have to run uphill and 
where to expect the worst 
moments. But we persevered. 
And we can admit here that 
runners and fans are the best 
doping you could ever wish 

for. Support, support and 
even more support.

42.195 km is a long dis-
tance. Especially with 
a wheelchair. What about 
your physical condition?

Piotr: Kuba had the fi rst 
cramps in his legs at about 
35th km, but they only last-
ed a moment, all he had to 
do was slow down a little 
and after a few minutes he 
resumed his natural rhythm. 

The fi nish line at last. How 
did that moment feel?

Jakub: Grodzka Street, the 
fi nal straight before the fi n-
ish, was full of people who 
were chanting our names, 
clapping their hands and 
giving us supporting cheers 
during the fi nal kilometer. 
When we saw the fi nish 
line, we knew we had made 
it, we knew we had a bet-
ter time than at the Silesia 
Marathon in Katowice. As 
usual, Piotr walked through 
the fi nish line himself. Why? 
Because he also fi ghts, he also 
experiences the hardships of 
the Royal Distance. The time 
we had was 05:21:44. The 
feeling you have when the 
medal is hung around your 
neck – priceless.

Piotr: Michał and Mira, who 
stayed in touch with us 
throughout the whole run, 
monitored our progress and 
psychophysical condition, 
were waiting at the fi nish line. 
Together, smiling and soaked, 
we welcomed the sun, which 
at that moment was in full 
shine over the Kraków sky 
(laughing).

The fi rst marathon completed, 
the other ones ahead of you…

Jakub: Yes, we won’t give up! 
Although it’s only the begin-
ning, we’re getting the incred-
ible amount of support and 
kindness, which we’re very 
grateful for to everybody. 

Taking this opportunity, we’d 
like to thank the rector of 
the University of Econom-
ics in Katowice, Prof. Robert 
Tomanek, for granting his 
patronage to our undertaking, 
the Mayor of Żabno Stanisław 
Kusior for his patronage and 
the gift of a camera, which 
made it possible to make 
a fi lm summing up the whole 
adventure, Aleksander Martin-
ez and his family for welcom-
ing us into their home and 
putting us up for the night, 
the director of the Marketing 
Communication Bureau, Edyta 
Lachowicz-Santos, for giv-
ing us her support right from 
the very beginning and help-
ing to communicate with the 
rector, the promotion inspec-
tor in Żabno, Marcin Głuszek, 
for his help in contacts with 
the mayor, a town councilor 
in Żabno, Dawid Kurzawski, 
for backing our request for 
patronage, you – for great 
support and the promotion 

of our project on the univer-
sity website and fanpage, and 
all the people who texted and 
emailed us with words of sup-
port and congratulations.

I’d like to thank you, too, and 
I think all the people you men-
tioned are also grateful to you 
for showing that everything is 
possible even in adversity.

Piotr: Knowing that so many 
people wish us well helps us 
persevere in diffi  cult moments 
and motivates us to work 
hard, because we still have 
a few runs ahead of us!

My fi ngers are crossed and 
thank you for the interview.
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 AMP w szachach w Lublinie, fot. AZS Lublin / The Polish Academic 

Chess Championship in Lublin, photo AZS Lublin

 Od lewej: A. Bebel SGH (2.), M Klekowski UE Katowice (1.), P. Piesik 

UE Katowice (3.) i Ł. Turlej, fot. AZS Lublin / From left to right: A. Bebel 

SGH (2.), M. Klekowski UE Katowice (1.), P. Piesik UE Katowice (3.) and 

Ł. Turlej, photo AZS Lublin

 Od lewej: E. Wiewióra, P. Rydzewski, H. Leks, K. Polok, M. Klekow-

ski, P. Sabuk, Ł. Turlej, P. Piesik, fot. AZS Lublin / From left to right: 

E. Wiewióra, P. Rydzewski, H. Leks, K. Polok, M. Klekowski, P. Sabuk, 

Ł. Turlej, P. Piesik, photo AZS Lublin

 Od lewej: M. Leks UP Wrocław, K. Kulon UE Poznań, H. Leks UE Kato-

wice, fot. AZS Lublin / From left to right: M. Leks UP Wrocław, K. Kulon 

UE Poznań, H. Leks UE Katowice, photo AZS Lublin

Największym sukcesem dru-
żynowym w tym roku było 
pierwsze miejsce w klasyfi ka-
cji generalnej Akademickich 
Mistrzostw Polski w Szachach. 
Po raz pierwszy w historii 
uczelni nasi studenci wyprze-
dzili wszystkie inne druży-
ny i zakończyli rywalizację na 
pierwszym miejscu w klasy-
fi kacji generalnej zawodów 
AMP. W poprzednich latach, 
jak i w tym sezonie, nie bra-
kowało sukcesów indywidu-
alnych. Zawodnicy grający 
w koszulkach AZS UE Katowi-
ce zdobywali w wielu dyscy-
plinach złote medale w kla-
syfi kacjach indywidualnych. 
Brakowało wisienki na torcie – 
sukcesu drużynowego.

Przed zaplanowanymi na 
koniec stycznia 2017 roku 
zawodami w Lublinie Uniwer-
sytet Ekonomiczny z Kato-
wic był wymieniany w gronie 
faworytów. Nadzieje kibiców 
wiązały się zarówno z sil-
nym, wyrównanym skła-
dem, jak również z sukcesami 

odnoszonymi w poprzednich 
latach. Rywale byli jednak, jak 
co roku, niesamowicie mocni. 
Po trzech dniach rozgrywek 
drużyna grająca w składzie: 
Hanna Leks, Dagmara Szurek, 
Maciej Klekowski, Piotr Sabuk, 
Piotr Piesik, Eneasz Wiewióra, 
Kacper Polok, Paweł Rydzew-
ski, kapitan Łukasz Turlej, osią-
gnęła w turnieju drużynowym 
wynik niespotykany na tym 
poziomie rozgrywek, wygrywa-
jąc wszystkie dziewięć meczów 
i zdobywając 18 na 18 punk-
tów meczowych. Na uwagę 
zasługują wysokie zwycięstwa 
z poprzednimi triumfatora-
mi AMP. Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach pokonał 
Uniwersytet Warszawski 5,5-
0,5 i Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Poznaniu 4-2. Właśnie te 
drużyny zajęły dwa pozostałe 
miejsca na podium. Najlepiej 
punktującymi zawodnikami 
drużyny UE Katowice byli Ene-
asz Wiewióra (8,5/9) i Kacper 
Polok (8/9).

W turniejach indywidualnych 
też nie zabrakło sukcesów. 
Wśród uczelni społeczno-przy-
rodniczych w rozgrywkach 
kobiet Hanna Leks (UE Kato-
wice) zajęła trzecie miejsce, 
zwyciężyła arcymistrzyni Klau-
dia Kulon (UE Poznań). Najlep-
szym spośród 234 grających 
mężczyzn okazał się mistrz 
międzynarodowy Maciej Kle-
kowski (UE Katowice), a trzecie 
miejsce w klasyfi kacji studen-
tów uczelni społeczno-przy-
rodniczych zajął Piotr Piesik 
(UE Katowice). Wyniki zosta-
ły osiągnięte w bardzo sil-
nej stawce konkurentów, na 
listach startowych nie brako-
wało arcymistrzów, a także 
zawodników Olimpijskiej 
Reprezentacji Polski.

Pierwsze miejsce w klasyfi -
kacji generalnej to najwyż-
szy wynik w historii startów 
AZS UE Katowice w Akade-
mickich Mistrzostwach Polski. 
Osiągnięty został m.in. dzięki 
prowadzonemu od kilku lat 
programowi stypendialnemu 

dla studentów i Turniejom 
Szachowym o Puchar JM Rek-
tora UE Katowice, w których 
rywalizują najlepsi uczniowie 
i absolwenci szkół ponadgim-
nazjalnych. Warto podkreślić, 
że często wybierają oni później 
studia na Uniwersytecie Eko-
nomicznym w Katowicach.

Nowe wyzwania
Rozpoczynający się rok akade-
micki przyniesie wiele wyzwań 
dla AZS UE Katowice. Oprócz 
codziennej pracy Klubu Uczel-
nianego  zorganizuje m.in. AMP 
w szachach, brydżu i tenisie. 
W grudniu 2017 roku w Kato-
wicach odbędą się Mistrzostwa 
Europy w Szachach Szybkich 
i Błyskawicznych. W katowic-
kim Spodku zagra 1000 osób. 
Już dziś wiemy, że Akademicki 
Związek Sportowy Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Katowi-
cach będzie współorganizato-
rem tych zawodów.

Łukasz Turlej

Mistrzowie szachowi…
i nie tylko!
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 Od lewej: UE Poznań, UE Katowice, UW, 

fot. AZS Lublin / From left to right: UE Poznań, 

UE Katowice, UW, photo AZS Lublin

 Reprezentanci UE Katowice / UE Katowice 

representatives

 Rozgrywki AMP w Lublinie, fot. AZS Lublin / 

The tournament of the Polish Academic Chess 

Championship in Lublin, photo AZS Lublin

This year’s greatest team suc-
cess was the fi rst place in the 
general classifi cation of the 
Polish Academic Chess Cham-
pionship. For the fi rst time in 
the history of our university, 
its students outperformed all 
the other teams and ranked 
fi rst in the general classifi ca-
tion of the championship. They 
achieved individual success-
es in previous years and the 
same happened this year. Play-
ers in AZS UE Katowice T-shirts 
won individual gold medals 
in many disciplines. What we 
still didn’t have was a team 
success. 

Before the tournament in Lub-
lin in late January 2017, the 
University of Economics in 
Katowice was considered one 
of the favorites. The fans had 
high hopes stemming from the 
strong stable team and suc-
cesses in previous years. The 
rivals, however, were as usual 
formidable. After three days of 

the tournament, the team of 
Hanna Leks, Dagmara Szurek, 
Maciej Klekowski, Piotr Sabuk, 
Piotr Piesik, Eneasz Wiewióra, 
Kacper Polok, Paweł Rydzews-
ki, and captain Łukasz Turlej 
achieved an unprecedented 
result for this level of compe-
tition, winning all 9 match-
es and scoring 18 out of 18 
points. Impressively, they 
swept to victory over the 2016 
champions. The University of 
Economics in Katowice beat 
the University of Warsaw 5.5-
0.5 and the Poznań Univer-
sity of Economics 4-2. Those 
were the other two teams who 
took the podium. The strong-
est players in the UE Katowice 
team were Eneasz Wiewióra 
(8.5/9) and Kacper Polok (8/9).

We also achieved successes 
in individual tournaments. In 
the category of universities of 
social and life sciences, Hanna 
Leks (UE Katowice) won the 
third place in the women’s 

tournament, with grandmas-
ter Klaudia Kulon (UE Poznań) 
winning the gold. Maciej Kle-
kowski (UE Katowice), inter-
national master, was the best 
among 234 men players, while 
Piotr Piesik (UE Katowice) 
ranked third in the classifi ca-
tion of students from universi-
ties of social and life sciences. 
Those results were achieved 
against very strong competi-
tion, there were grandmasters 
and Poland’s Olympic repre-
sentatives on the starting lists.

The fi rst place in the gen-
eral classifi cation is the best 
result that AZS UE Katowice 
has ever achieved in the Pol-
ish Academic Championship. It 
is the eff ect of the scholarship 
scheme, already in place for 
a few years, and the UE Kato-
wice Rector’s Cup, which 
attracts the best players from 
high schools. Needless to say, 

they often choose to study at 
the University of Economics in 
Katowice. 

New challenges
The new academic year will 
pose new challenges to AZS 
UE Katowice. In addition to 
the daily work of the Academic 
Club, it will also organize the 
Polish Academic Championship 
in chess, bridge and tennis. In 
December 2017, Katowice will 
host the European Blitz and 
Speed Chess Championship. 
Katowice’s Spodek Arena will 
open its doors to 1000 play-
ers. We already know that the 
Academic Sports Association 
of the University of Economics 
in Katowice will act as the co-
organizer of the tournament.

Chess masters…
and not only!
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Uczelnia dopasowuje swoją ofertę do osób aktyw-
nych, ambitnych, którym zależy na równoczesnym 
zdobywaniu wykształcenia i rozwijaniu kariery 
zawodowej. Główny nacisk w zakresie poprawienia 
atrakcyjności studiów niestacjonarnych położony 
został na: 

  gwarancję stałego czesnego przez cały okres 
studiów,

  rozbudowany system zniżek oraz brak opłat 
w wakacje,

  możliwość opłaty czesnego w miesięcznych 
ratach,

  zapewnienie zajęć w co drugi weekend 
(w zależności od wybranego kierunku),

  rozbudowę zaplecza gastronomicznego,
  zintensyfi kowanie kontaktu z uczelnią 
na LinkedInie, Instagramie, Facebooku. 

Wszelkie zmiany i udogodnienia są efektem wnikli-
wej analizy dotychczasowych działań, która znala-
zła potwierdzenie w przeprowadzonych badaniach 
ankietowych wśród studentów. Dzięki temu weeken-
dowe zajęcia pozwolą nawet najbardziej zabieganym 
na pogodzenie nauki z rodziną, pracą i rozwijaniem 
swoich pasji.

The university tailors its off er to the needs of active 
and ambitious students who are prepared to learn 
and advance their career at the same time. Major 
changes aimed at increasing the attractiveness of 
part-time studies concern the following areas:

  the guarantee of a fi xed tuition fee throughout 
the duration of studies,

  the extensive system of discounts and the 
absence of fees during vacations,

  a tuition fee paid in monthly installments,
  classes held every other weekend (depending 
on the chosen course),

  extended catering services,
  easy contact with the university on LinkedIn, 
Instagram, Facebook.

All the changes and improvements are the eff ect of 
the in-depth analysis concerning the provision of 
part-time degree courses so far, supported by the 
results of the survey conducted among students. 
They will help even the busiest to combine studying, 
family life, work and passions.

 

Magdalena Skowron

Studiuj, 
pracuj, 

zarabiaj

Study, 
work,
earn

new formula 
of part-time 
studies

nowa odsłona 
studiów 

niestacjonarnych

©
 sebra – Fotolia.com
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wiedza 
Bogata oferta i precyzyjnie określone kierunki kształcenia pozwalają na zdobycie specjali-
stycznej wiedzy, bardzo często niezbędnej do uzupełnienia profi lu zawodowego pracow-
ników największych fi rm w kraju i za granicą. 

knowledge 
The extensive off er and precisely defi ned curricula deliver training and education 
towards expert knowledge, frequently indispensable for enhancing the professional pro-
fi le of specialists employed by the largest companies in the country and abroad.

warsztat
Zajęcia prowadzone przez specjalistów i praktyków sprawiają, że nasi absolwenci kończą 
studia, posiadając najbardziej aktualną wiedzę i umiejętności. Praktyczne podejście do 
studiowania sprawia, że potrafi ą bezbłędnie odnaleźć się na nieustannie rozwijającym się 
rynku. 

skills
Classes run by specialists and practitioners ensure that our graduates fi nish studies hav-
ing acquired up-to-date knowledge and skills. The practical approach to studying allows 
them to fi nd their feet easily in the constantly changing market.

wykształcenie
Według zeszłorocznej „Kuźni prezesów” (rankingu dziennika „Rzeczpospolita”) „prawie 
każdy z prezesów inżynierów ma za sobą solidne wykształcenie ekonomiczne, najczęściej 
zdobyte na studiach podyplomowych”. Dyplom zdobyty na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Katowicach pozwala na uzupełnienie dotychczasowego wykształcenia nie tylko absol-
wentom i studentom uczelni ekonomicznych, ale wszystkim zainteresowanym wyspecja-
lizowaniem się w danej dziedzinie.

education
According to last year’s annual “Rzeczpospolita” ranking into what universities are the 
breeding ground for future CEOs, “[…] almost all the engineer CEOs have had a solid 
background in economics, usually acquired in postgraduate programs”. A diploma award-
ed by the University of Economics in Katowice is an attractive proposition for business 
students and graduates as well as other professionals seeking to expand their specialist 
qualifi cations in a given fi eld.

Wiedza,
warsztat,
wykształcenie
– studia
podyplomowe
na UE Katowice

Knowledge,
skills,
education
– post-graduate
study programs
at UE Katowice

Portal w
iedza, w

arsztat, w
ykształcenie: / The know

ledge, skills, education w
ebsite:

w
w

w
.ue.katow

ice.pl/studia-podyplom
ow

e

Wychodząc naprzeciw zarówno świeżo upie-
czonym absolwentom, jak i pracownikom 
z kilkuletnim stażem pracy, przygotowaliśmy 
ofertę, która pozwoli podnieść kwalifi kacje 
oraz zdobyć nowe umiejętności.

To meet the expectations of both fresh 
graduates and professionals with a few 
years of experience, we have developed 
the study off er allowing the program par-
ticipants to improve their qualifi cations 
and acquire new skills.
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Biuro Współpracy z Gospodarką 
i Absolwentami Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach zaprasza 
studentów i absolwentów Uniwer-
sytetu do udziału w projektach 
szkoleniowo-doradczych, których 
organizację planuje w semestrze 
zimowym roku akademickiego 
2017/2018

  Spotkanie z doradcą* 
(12.10.2017, 10.01.2018) 

  14. Akademia Biznesu** 
(23-26.10.2017) 

  35. Akademia Kariery*** 
(27-30.11.2017)

Polecamy również: 

  VII Europejski Kongres Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw 
(18-20.10.2017) 

  Ogólnopolski Tydzień Kariery 
2017 (16-22.10.2017) 

  Światowy Tydzień Przedsiębior-
czości (13-19.11.2017)

Więcej informacji (w tym informacja 
o sposobie zgłoszeń na wydarzenia):

www.ue.katowice.pl -> Studenci -> 
Twoja Kariera 

www.facebook.com/TwojaKarieraUE

* Spotkanie z doradcą – cykliczne 
spotkania mające na celu wsparcie 
studentów i absolwentów Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w funkcjono-
waniu na rynku pracy (organizowa-
ne w drugą środę kwartału).

** Akademia Biznesu – cykliczny 
projekt, w ramach którego or-
ganizujemy spotkania, szkolenia 
i warsztaty promujące i wspierające 
przedsiębiorczość wśród studentów 
i absolwentów Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach.

*** Akademia Kariery – cykliczny 
projekt, w ramach którego or-
ganizujemy spotkania, szkolenia 
i warsztaty wspierające studentów 
i absolwentów Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach w porusza-
niu się po rynku pracy.

The Bureau for Cooperation 
with Corporate Partners and 
University Alumni, the Univer-
sity of Economics in Katowice, 
invites the university’s students 
and graduates to participa-
te in training and counseling 
projects that are planned for the 
2017/2018 winter term.

  “Meet a counselor”* 
(12.10.2017, 10.01.2018)

  14. Business Academy** 
(23-26.10.2017)

  35. Career Academy*** 
(27-30.11.2017)

We also recommend: 

  7th European Congress of Small 
and Medium-Sized Enterprises 
(18-20.10.2017) 

  National Career Week 2017 
(16-22.10.2017) 

  World Entrepreneurship Week 
(13-19.11.2017)

More information (also on how to 
register for the events):

www.ue.katowice.pl -> Studenci -> 
Twoja Kariera 

www.facebook.com/TwojaKarieraUE

* “Meet a counselor” – a quar-
terly meeting providing support 
to the university’s students and 
graduates in the labor market 
(held on the second Wednesday 
of the quarter) 

** Business Academy – the annual 
project that off ers meetings, 
training sessions and workshops 
promoting and supporting entre-
preneurship among students and 
graduates of the University of 
Economics in Katowice.

*** Career Academy – the annual 
project that off ers meetings, 
training sessions and workshops 
supporting students and gradu-
ates of the University of Econo-
mics in Katowice in the labor 
market.

Studenci 
zagraniczni 

Magdalena 
Skowron, 

Katarzyna 
Zajdel

UE międzynarodowo – Tydzień Integracyjny, fot. K. Zajdel /

UE internationally – Integration Week, photo K. Zajdel

UE międzynarodowo – Targi w Mińsku, fot. K. Zajdel / UE

internationally – Education Fair in Minsk, photo K. Zajdel

– ważni dla 
internacjonalizacji 

uczelni
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W roku akademickim 
2016/2017 na naszej 
uczelni studia podjęło 375 
obcokrajowców. Wśród 
nich 159 osób kształciło 
się na studiach I i II stop-
nia. W dalszym ciągu naj-
większą grupę stanowi 
młodzież z Ukrainy i Biało-
rusi. Z kolei dzięki licznym 
umowom z partnerski-
mi uczelniami w ramach 
programów wymian 
gościliśmy 216 studen-
tów z takich krajów jak: 
Kolumbia, Egipt, Kazach-
stan, Liban, Albania, Pale-
styna, Serbia, Chile, Korea 
Południowa itp.

Zgodnie z naszym hasłem 
programowym „blisko, 
międzynarodowo, przez 
całe życie” uczelnia reali-
zuje wiele inicjatyw, które 
mają na celu pozyskanie 
najzdolniejszych kandyda-
tów z zagranicy. Wycho-
dząc naprzeciw ich ocze-
kiwaniom uruchomiliśmy 
w tym roku nową plat-
formę rekrutacji studen-
tów zagranicznych online. 
System został przygoto-
wany tak, by każdy, nieza-
leżnie od kraju pochodze-
nia, mógł otrzymać pełną 
informację na temat ścież-
ki oraz procesu aplikacji 
na studia.

Istotnym aspektem dzia-
łań są także spotkania 
z kandydatami. Mając na 
uwadze fakt, iż młodzi 

ludzie oraz ich rodzice 
cenią sobie bezpośred-
ni kontakt z uczelnią, 
w tym roku uczestniczy-
liśmy w targach eduka-
cyjnych w Mińsku i Kijo-
wie. Gościliśmy również 
pięć wizyt studyjnych, 
w trakcie których kandy-
daci spotkali się z naszy-
mi studentami, wysłuchali 
prezentacji oraz zwiedzi-
li nasz kampus. Ponad-
to uczestniczyli w Dniach 
Otwartych, które w tym 
roku zostały zorganizo-
wane tak, by kandydaci 
zagraniczni mogli wziąć 
w nich udział zarówno 
osobiście, jak i online, śle-
dząc relacje w mediach 
społecznościowych. 

Ważny jest nie tylko 
zadowolony kandydat, 
ale także zadowolony 
student. Każdy z nich 
po powrocie do swoje-
go kraju staje się amba-
sadorem naszej marki. 
W związku z tym staramy 
się, aby każdy został oto-
czony wyjątkową opieką. 
Na potrzeby tego działa-
nia na uczelni funkcjonują 
projekty Anioł Stróż oraz 
Mentor, dzięki którym 
wspieramy nowo  przyję-
tych studentów w odnale-
zieniu się w nowym kraju 
i otoczeniu.

In the academic year 
2016/2017, 375 foreign-
ers began their studies at 
our University. Among this 
number, 159 enrolled in 
bachelor and master degree 
programs. Like in previous 
years, the majority of this 
group came from Ukraine 
and Belarus. The remain-
ing 216 were exchange stu-
dents who came to study at 
UE Katowice under partner-
ship agreements with high-
er education institutions in 
various countries, including 
Columbia, Egypt, Kazakh-
stan, Lebanon, Albania, Pal-
estine, Serbia, Chile, South 
Korea, and others.

In keeping with our motto 
“your place, your space, 
your future”, the Univer-
sity implements a range of 
initiatives aiming to attract 
the most talented students 
from abroad. To meet their 
expectations, we have 
recently launched a new 
online application system, 
designed to ensure that 
each candidate, regardless 
of their country of origin, 
can obtain all the informa-
tion about the application 
process and procedure. 

We also place great impor-
tance on meeting the can-
didates personally. In view 
of the fact that young 

people and their parents 
appreciate direct contact 
with the University, this 
year we presented our off er 
at the education fairs in 
Minsk and Kiev. We also 
hosted fi ve study visits, 
enabling the candidates to 
meet our students, attend 
presentations and see our 
campus. Apart from that, 
the visitors took part in the 
University Open Days; this 
year, special care was taken 
to design the event in such 
a way that all foreign can-
didates could either par-
ticipate in person, or fol-
low the coverage in social 
media. 

What we care about is not 
just satisfi ed candidates, 
but also satisfi ed students. 
When returning to their 
countries, each of them 
becomes our brand ambas-
sador, therefore we are try-
ing to make sure that every 
international student is 
looked after exceptionally 
well. To achieve this goal, 
our University has launched 
two support programs, 
“Guardian Angel” and 
“Mentor”, providing the 
newly admitted students 
with care and assistance 
in adapting to the foreign 
environment.

Foreign students – important
for the University’s
internationalization
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W roku akademickim 2016/2017 
w okresie od 1.09.2016 r. do 
30.06.2017 r. dziennikarze prosi-
li naszych ekspertów o wypowiedzi 
blisko 300 razy. Biorąc pod uwagę 
te wypowiedzi oraz inne informacje 
dostarczane mediom, w tym czasie 
wzmianki o Uniwersytecie Ekono-
micznym w Katowicach pojawia-
ły się w mediach średnio blisko 23 
razy na dzień (około 1,5 wzmianki 
na dzień częściej niż rok wcześniej 
dla analogicznego okresu). Ich licz-
ba na dzień wynosiła odpowiednio 
w poszczególnych typach mediów: 
prasa (1,5); radio (0,6); TV (1,5); 
Internet (19,1). Materiały z odnie-
sieniem do uczelni ukazały się łącz-
nie 6851 razy (6,37% wzrostu r/r) 
i dotarły do blisko 80,6 mln odbior-
ców (ponad 6,33 mln odbiorców 
więcej r/r). W analizowanym okre-
sie liczba wzmianek o Uniwersyte-
cie Ekonomicznym w Katowicach 
w mediach ogólnokrajowych wzro-
sła o 1,6% (r/r).

Wzmianki o UE Katowice wygene-
rowały w tym czasie tzw. ekwiwa-
lent reklamowy (AVE) na poziomie 
blisko 20,6 mln zł (ponad 68 tys. zł/
dzień). Ekwiwalent reklamowy efek-
tywny (AVE ef.) – liczony wyłącz-
nie dla prasy tradycyjnej – wyniósł 
natomiast 2,7 mln zł (blisko 9 tys. 
zł/dzień).

In the 2016/2017 academic year, 
from 1 September 2016 to 30 June 
2017, journalists asked our experts 
for comments almost 300 times. 
Taking into account these appear-
ances and other coverage in the 
media, the University of Econom-
ics in Katowice was mentioned in 
the media approximately 23 times 
a day (about 1.5 mentions more 
compared to the previous year). The 
number of media stories relating to 
UE Katowice per day amounted to 
the following fi gures for the particu-
lar types of media: the press (1.5); 
the radio (0.6); TV (1.5); the Internet 
(19.1). The total of 6851 stories relat-
ed to the university were released 
(an increase of 6.37% compared 
to the previous year) and reached 
almost 80.6 million readers, listeners 
and viewers (an increase of 6.33 mil-
lion compared to the previous year). 
In the analyzed period, nationwide 
media coverage of the University of 
Economics in Katowice rose by 1.6% 
(compared to the previous year).

Media coverage of UE Katowice 
generated the so-called advertising 
value equivalency (AVE) of approx. 
PLN 20.6 million (over PLN 68,000 
/ day). The eff ective advertising 
value equivalency (AVE ef.) – calcu-
lated exclusively for the traditional 
press – amounted to PLN 2.7 mil-
lion (nearly PLN 9,000 / day).

Marek Kiczka

Nasi eksperci aktywni w mediach
Our experts in the media

Prof. Robert Tomanek – wypowiedź dla Polsat News, fot. M. Kiczka / 

Prof. Robert Tomanek – appearance in Polsat News, photo M. Kiczka
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Our experts in the media

Prof. Artur Walasik – wypowiedź dla „Relacji” – magazynu gospodarczego TVP3 Kato-

wice, fot. TVP3 Katowice / Prof. Artur Walasik – appearance in the business magazine, 

TVP3 Katowice, photo TVP3 Katowice

Jesteś pracownikiem 
naukowo-dydaktycznym 
UE Katowice?
Zapisz się lub zaktualizuj swoje 
dane w bazie ekspertów pro-
wadzonej przez rzecznika pra-
sowego – formularz dostęp-
ny jest na stronie internetowej 
www.ue.katowice.pl w sekcji 
„Media” w zakładce „Nasi eks-
perci w mediach”.

W tej zakładce na bieżąco publi-
kowane są również informa-
cje o wypowiedziach eksperc-
kich pracowników uniwersytetu 
w poszczególnych mediach.

Are you an academic staff  
member of UE Katowice?
Enter or update your person-
al information in the expert 
database maintained by the 
spokesmen – the form is avail-
able on the university web-
site www.ue.katowice.pl, sec-
tion “Media”, bookmark “Nasi 
eksperci w mediach”.

Here, on a regular basis, we 
publish information about our 
staff  members giving expert 
opinions to the media.

Efektywny ekwiwalent reklamowy (AVE ef.)
jest to ekwiwalent reklamowy odnoszący się nie do całej 
powierzchni artykułu, tylko do akapitów, w których znaj-
duje się słowo kluczowe. Uwaga: dostępny tylko w prasie, 
nie wylicza się reklam, zdjęć – tylko tekst.

Eff ective advertising value equivalency (AVE ef.)
 is advertising value equivalency relating not to the entire 
space of an article, but to the paragraphs containing a key 
word. It is available only for the press, advertisements and 
photos are not included, only text is analyzed.

Dr Piotr Kania – wypowiedź dla „Relacji” – magazynu gospodarczego TVP3 

Katowice , fot. TVP3 Katowice / Dr Piotr Kania – appearance in the business 

magazine, TVP3 Katowice, photo TVP3 Katowice

© Sondem – fotolia.com
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Ekwiwalent reklamowy (AVE)
jedna z technik pomiaru efektywności PR. Polega ona 
na szacowaniu wartości publikacji przez porównanie 
z kosztami publikacji reklamowych w takim samym 
formacie. Metoda ta pozwala na określenie, jaka jest 
wartość publikacji wyrażona w pieniądzu, co w efekcie 
pozwala np. na porównywanie działań fi rmy z konkuren-
cją. Obejmuje także publikacje w Internecie (bez forów, 
komentarzy, foto, wideo oraz niektórych portali, serwi-
sów i blogów).

Advertising value equivalency (AVE) 
is one of the techniques used to measure PR eff ective-
ness. It involves estimating the value of coverage by cal-
culating what the equivalent amount of space, if paid for 
as advertising, would cost. The method allows for deter-
mining the value of coverage in monetary terms, which, 
as a result, enables the comparison of an organization’s 
PR with its competition. It comprises Internet coverage as 
well (with the exclusion of fora, comments, photos, video, 
and certain websites, services and blogs).



Obecnie Snapchat w Polsce to 
5. najpopularniejsza aplikacja 
w sklepie Google Play i 7. naj-
popularniejsza aplikacja w iTu-
nes Store.

Geofi ltr Snapchata od 
UE Katowice
Warto przypomnieć, że Uni-
wersytet Ekonomiczny w Kato-
wicach we wrześniu 2015 
roku, jako pierwsza uczelnia 
w kraju, przygotował geo-
fi ltr dla użytkowników Snap-
chata. Od tamtego czasu, 
będąc w kampusie uczelni lub 
w pobliżu, użytkownicy apli-
kacji mogą korzystać z fi l-
tra z grafi ką przygotowaną 
przez uczelnię, a tym samym 
w łatwy sposób pokazać znajo-
mym, gdzie się znajdują.

Geofi ltry są to specjalne 
nakładki na snapy, czyli uję-
cia, które mogą być dostęp-
ne tylko w niektórych miej-
scach. Dany geofi ltr przypisany 
jest do obszaru geografi czne-
go, który wybrał jego twórca, 
i jest dostępny wraz ze stan-
dardowymi fi ltrami ujęć (np. 
prędkość, czas, temperatura 
czy barwa ujęcia). Wszystkie 
geofi ltry muszą być oryginal-
ne i zatwierdzone przez zespół 
Snapchata.

Użytkownicy Snapchata mogą 
zobaczyć Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach i życie 
studenckie od kuchni. Na kon-
cie uczelni prowadzone są rela-
cje na żywo z różnych akade-
mickich wydarzeń. Pierwszą 
z nich była relacja z Dni Otwar-
tych, które odbyły się 29 oraz 
30 marca na terenie kampusu 
w Katowicach. Snapchat służy 
uczelni głównie do komunikacji 
z kandydatami na studia 
i obecnymi studentami.

Kim jest Hela?
Hela to bitmoji na Snapcha-
cie, za pomocą którego uczel-
nia prowadzi narrację publiko-
wanych postów. Ofi cjalnie nie 
podano prawdziwej tożsamo-
ści Heli. Nie jest jednak wyklu-
czone, że użytkownicy Snap-
chata poznali ją już „w akcji”. 
Aktywnie uczestniczy bowiem 
w życiu uczelni. Możliwe, że 

komuś udało się ją już 
spotkać przy odro-

binie szczęścia na 
terenie kampu-

su. Tym, którzy 
jeszcze nie 

poznali jej 
osobiście, 

wizuali-
zacja 

Heli 

w formie bitmoji na razie 
będzie musiała wystarczyć.

Hela komunikuje się zarów-
no za pomocą tzw. stories 
udostępnianych wszystkim 
obserwującym, jak i prywat-
nych wiadomości, w których 
odpowiada na pytania, naj-
częściej dotyczące rekrutacji. 
Użytkownicy dzięki najnow-
szej opcji lokalizowania „Snap 
Map” mogą zobaczyć Helę nie 
tylko na terenie kampusu. Hela 
podróżuje po Śląsku, Polsce, 
pojawia się nawet za grani-
cą. Dzięki projektowi „Zostań 
Helą na jeden dzień!”, czyli 
akcji polegającej na umożli-
wieniu wybranym użytkowni-
kom aplikacji przejęcia konta 
Snapchat na dzień lub dwa, 
a nawet tydzień, Hela poja-
wiła się już m.in. w Czechach, 
Słowacji czy Austrii. Z tej opcji 
skorzystali już studenci z Par-
lamentu Studenckiego pod-
czas juwenaliów oraz wykła-
dowcy, np. dr Marcin Baron 
podczas wyjazdów i wykładów 
zagranicznych. Uczelnia w ten 
sposób pokazuje bogate życie 
akademickie studentów i pra-
cowników, a także ich talenty 
i zainteresowania.

Czym jest Snapchat?
Snapchat służy do komuni-
kacji mobilnej. Dzięki niemu 
można zrobić zdjęcia lub 
nagrać krótki fi lm i wysłać do 

swoich znajomych. Po obej-
rzeniu uwieczniona chwila 
znika z ekranu użytkownika, 
o ile ten nie zrobi jego zrzutu. 
Można także tworzyć tzw. sto-
ries, czyli opowieści w formie 
zdjęć i krótkich fi lmów, które 
są widoczne dla obserwujących 
przez 24 godziny. Użytkownicy 
mogą korzystać ze specjalnych 
fi ltrów i nakładać je na uwiecz-
nione aparatem smartfona czy 
tabletu chwile.

Ze Snapchata korzysta dzien-
nie ponad 166 mln ludzi. Użyt-
kownicy aplikacji już w poło-
wie 2016 roku oglądali 10 mld 
fi lmików dziennie. Około 
50% użytkowników aplikacji 
korzysta z niej codziennie. 

w życiu uczelni. Możliwe, że 
komuś udało się ją już 

spotkać przy odro-
binie szczęścia na 

terenie kampu-
su. Tym, którzy 

jeszcze nie 
poznali jej 

osobiście, 
wizuali-

zacja 
Heli 

skorzystali już studenci z Par-
lamentu Studenckiego pod-
czas juwenaliów oraz wykła-
dowcy, np. dr Marcin Baron 
podczas wyjazdów i wykładów 
zagranicznych. Uczelnia w ten 
sposób pokazuje bogate życie 
akademickie studentów i pra-
cowników, a także ich talenty 
i zainteresowania.

Czym jest Snapchat?
Snapchat służy do komuni-
kacji mobilnej. Dzięki niemu 
można zrobić zdjęcia lub 
nagrać krótki fi lm i wysłać do 

Marek Kiczka, Edyta Lachowicz-Santos

Poznaj Helę
ze Snapchata

Snapchat umożliwia bezpośrednie zadawanie pytań np. o rekrutację / Snapchat

allows sending direct messages, e.g. enquiries about recruitment

Więcej informacji:
Dotychczas Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach 
obecny był na: Face booku, 
Instagramie, Twitterze, 
YouTubie, LinkedInie i VKon-
takte (rosyjskojęzycznym 
odpowiedniku Facebooka). 
Teraz w połączeniu z kontem 
Snapchat uczelnia zamie-
rza być jeszcze bliżej kandy-
datów i studentów. Uniwer-
sytet w ten sposób po raz 
kolejny pokazuje, że aspiruje 
do bycia w obszarze nowych 
mediów numerem jeden na 
Śląsku i w Polsce.

Już pod koniec czerwca na 
Snapchacie UE Katowice 
było blisko 550 obserwują-
cych, a snapy uczelni oglą-
dało średnio 400-500 osób. 
Warto zaznaczyć, że w roku 
akademickim 2016/2017 
liczba fanów w poszczegól-
nych mediach społecznościo-
wych prowadzonych przez 
UE Katowice wzrosła (r/r) 
odpowiednio na: Facebo-
oku PL (o 8%), Facebooku EN 
(o 4%), Twitterze (o 22%), 
YouTubie (o 14%), VKontakte 
(o 1%), Instagramie (o 75%).

Hela – bitmoji Snap-

chat UE Katowice 

/ Hela – Snapchat 

Bitmoji of UE Kato-

wice
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Zrzut ekranu ze snapem UE Katowice z Helu –  

Snap Mapa / Screenshot of UE Katowice’s snap 

from Hel – Snap Map

The University considers Snap-
chat as a great tool to com-
municate with its prospective 
and current students. Snap-
chatters following the UE Kato-
wice account get behind the 
scenes of the university and 
student life as they can watch 
the livestream of various aca-
demic events. The fi rst to be 
observed was Open Days, 
organized at Katowice campus 
on 29-30 March 2017.

Who is Hela?
Hela is a Snapchat Bitmoji 
used by the university to tell 
the stories behind its snaps. 
Although Hela’s true iden-
tity has never been offi  cially 
revealed, Snapchatters might 
have met her “in action” since 

she takes an active part in the 
university life. Some people 
might have been lucky enough 
to see her on campus. Those 
who have never met her in 
person will have to settle for 
Hela’s visualization as a Bitmo-
ji avatar.

Hela communicates by means 
of “stories” shared with all fol-
lowers, as well as private mes-
sages in which she answers 
individual questions, usually 
concerning recruitment. The 
latest location feature called 
Snap Map enables Snapchat 
users to view Hela in a variety 
of places, not only at the cam-
pus. Hela travels around Silesia 
and Poland, and she can also 
be seen abroad as the univer-
sity has set up a project “Be 
Hela for a day!”, which allows 
some selected users to take 
over the Snapchat account 

for a day or two, or even for 
a week. As a result, Hela has 
already been to the Czech 
Republic, Slovakia and Austria. 
The feature was also used by 
the members of the Student 
Parliament during the Juwena-
lia student festival, and aca-
demics, e.g. Dr Marcin Baron, 
during their trips and lectures 
abroad. The application off ers 
the university an opportunity 
to share a rich and varied aca-
demic life of its students and 
staff , as well as show their tal-
ents and interests.

What is Snapchat?
Snapchat is a mobile com-
munications application. It 
allows a user to take a photo 
or a short video and send it 
to their friends. After being 
viewed, the immortalized 
moment is automatically delet-
ed unless the recipient takes 
a screenshot. It also enables 
creating a “story”, a compila-
tion of photos and short vid-
eos that can be viewed for 24 
hours. Users can apply special 
fi lters and add them to the pic-
tures taken with a camera on 
their smartphone or tablet.

Every day Snapchat is used by 
more than 166m people, who 
viewed as many as 10bn vid-
eos daily in mid-2016. About 
50% of Snapchatters use the 
application every day. Cur-
rently, Snapchat is the fi fth 
most popular application in the 
Google Play store and the sev-
enth most popular application 
in iTunes Store in Poland. 

Meet Hela
from Snapchat

More information:
To date, the University of Eco-
nomics in Katowice has had 
a number of established social 
media channels including 
Facebook, Instagram, Twitter, 
YouTube, LinkedIn, and VKon-
takte (a Russian equivalent of 
Facebook). Now Snapchat is 
added to this list. All the plat-
forms facilitate communication 
with the prospective and cur-
rent students and enable the 
university to better meet their 
needs and expectations. This 
way the university once again 
fulfi ls its aspirations towards 
being number one in the new 
media, both in Silesia and in 
Poland.

By the end of June, the 
UE Katowice Snapchat acco-
unt attracted almost 550 fol-
lowers, and the average size 
of the audience viewing the 
university’s snaps stood at 
400-500 people. The intere-
sting fact is that in the aca-
demic year 2016/2017 we 
could observe an upward 
trend in fan numbers in the 
social media platforms run 
by UE Katowice. The follo-
wing year-on-year increases 
were recorded in particular 
media: Facebook PL – 8%, 
Facebook EN – 4%, Twitter – 
22%, YouTube – 14%, VKon-
takte – 1%, Instagram – 75%.

UE Katowice Snapchat 
Geofi lter
The University of Economics in 
Katowice was the fi rst higher 
education institution in Poland 
to release a geofi lter for Snap-
chatters. Since September 
2015, when on campus, they 
have been able to use a fi lter 
with the graphics designed by 
the university and thus con-
veniently inform their friends 
where they are.

Geofi lters are special over-
lays for snaps, i.e. pictures, 
which are accessible only in 
certain locations. A geofi lter is 
assigned to a geographic area 
selected by its designer and is 
available along with standard 
fi lters (e.g. speed, time, tem-
perature or color). All geofi lters 
must be original artwork and 
have to be approved by the 
Snapchat team.
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Lokowanie produktu turystycz-
nego Rybnika w serialu fabu-
larnym emitowanym na ante-
nie telewizji ogólnodostępnej 
to nowy pomysł Urzędu Miasta 
na promocję. W połowie marca 
rozstrzygnięto przetarg na tzw. 
city placement. Ofertę złożyła 
telewizja TVN, która też zapro-
ponowała tematykę (przetarg jej 
nie defi niował) – serial medycz-
ny z gatunku procedural (wokół 
głównych bohaterów w każ-
dym odcinku pokazywany jest 
osobny przypadek medyczny), 
którego akcja będzie rozgrywać 
się właśnie w Rybniku. W całej 
serii serialu pt. „Diagnoza” poja-
wią się ujęcia z miasta, a także 
padać będzie jego nazwa. 
W serialu gra wielu znanych 
aktorów, w rolach głównych 
zobaczymy Maję Ostaszewską, 
Macieja Zakościelnego i Adama 
Woronowicza oraz Magdalenę 
Popławską, Michała Czernec-
kiego, Beatę Ścibakównę, Sonię 
Bohosiewicz, Annę Smołowik 
i Antoniego Królikowskiego. Emi-
sja rozpoczęła się we wrześniu, 
w najlepszym czasie antenowym. 
Za promocję miasta w seria-
lu Rybnik zapłacił stacji 369 tys. 
złotych.

Dlaczego budynek ryb-
nickiego kampusu 
UE Katowice?
Zmodernizowany budynek 
Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach ma nie tylko 
walory architektoniczne. Jest 
w pełni przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych, spełnia 

najsurowsze kryteria w tym 
zakresie, ma wszelkie udo-
godnienia funkcjonalne oraz 
wyposażony jest w najnowo-
cześniejszy sprzęt ułatwiający 
poruszanie się, co zadecydowało 
o zaadaptowaniu go na potrzeby 
serialowego szpitala.

Bogactwo Rybnika
„Głównym celem lokowania pro-
duktu turystycznego Rybnika 
w serialu jest promocja miasta 
oraz dotarcie z ofertą turystycz-
ną (weekendową) i kulturalną 
naszego miasta do jak najszer-
szego grona osób. Rybnik jako 
stolica subregionu zachodnie-
go województwa śląskiego jest 
doskonale znany w miastach 
całego subregionu. Chcemy, by 
był na takim samym poziomie 
rozpoznawalny nie tylko w sub-
regionie, ale także w wojewódz-
twie i całej Polsce. Do pokaza-
nia w serialu wybraliśmy miejsca 
warte odwiedzenia: tzw. rybnic-
kie morze, park tematyczny przy 
uniwersyteckim kampusie, bazy-
likę z placem Jana Pawła II czy 
rynek. Wybieramy miejsca, które 
są istotne ze względu na stra-
tegię promocyjną miasta. Ryb-
nik to: zieleń, woda (rzeka Ruda 
i tzw. morze rybnickie – ciepły 
zbiornik elektrowni pozwala na 
uprawianie żeglarstwa 12 mie-
sięcy w roku), żużel (85 lat tra-
dycji), bogata oferta kultural-
na (tradycje muzyczne) i klimat 
miasta dobrego do życia” – 
komentuje prezydent Rybnika 
Piotr Kuczera.

Marek Kiczka

Rybnicki kampus na
planie fi lmowym

Konferencja prasowa na terenie kampusu w Rybniku, 

fot. M. Kiczka / A press conference at the Rybnik campus, 

photo M. Kiczka

©
 m

erydolla – fotolia.com
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The placement of Rybnik’s 
tourist product in a drama 
series aired by a freeaccess 
television service is a new pro-
motion idea of the City Hall. In 
mid-March, the tender award 
procedure for city placement 
was completed. The bid was 
made by the TVN television 
station, which also proposed 
the main theme (not defi ned 
in the tender) – a medical pro-
cedural (the story line follows 

main protagonists, but each 
episode tells a story of a sep-
arate medical case), based 
in Rybnik. The entire series 
“Diagnoza” features shots 
from the city and its name 
is mentioned, too. The cast 
includes many famous actors, 
while the main protagonists 
are played by Maja Ostasze-
wska, Maciej Zakościelny, 
Adam Woronowicz, Magdalena 
Popławska, Michał Czernecki, 

Rybnik campus
on a fi lm set

Beata Ścibakówna, 
Sonia Bohosiewicz, Anna 
Smołowik and Antoni Kró-
likowski. The new serial 
started in September and it 
is broadcast in prime time. 
Rybnik paid the television 
station PLN 369,000 for 
promoting the city.

Why the building of 
the UE Katowice Ryb-
nik campus?
Apart from its architec-
ture, the renovated build-
ing of the University of 
Economics in Katowice is 
fully equipped for disabled 
persons, meeting the most 
stringent criteria in this 
respect, it has all functional 
facilities and modern mobil-
ity equipment, the factors 
that played a decisive role 
in its choice as the location 
of the new series.

Riches of Rybnik
– “The main objective of 
the placement of Rybnik’s 
tourist product in a drama 
series is city promotion. We 
also want to reach out to 
as many people as possible 
with our tourist and cultur-
al off er. Rybnik, the capital 
of the Western subregion 
of the Śląskie voivodship, 
is well known in the cit-
ies of the entire subregion. 
We want to make it equally 
recognizable in the whole 
voivodship and across 
Poland. For the series, we 
selected places worth vis-
iting: the Rybnik sea, the 
theme park next to the uni-
versity campus, the Basilica 
on Jan Paweł II’s Square, 
and the Old Town Square. 
These are the places that 
are important for the city 
promotion strategy. Rybnik 
means green areas, water 

Pracownicy Wydziału 

Biznesu, Finansów 

i Administracji z Mają 

Ostaszewską i Ma-

ciejem Zakościelnym, 

fot. M. Kiczka / Staff  

members of the Faculty 

of Business, Finance 

and Administration 

with Maja Ostaszewska 

and Maciej Zakościelny, 

photo M. Kiczka
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jego »grę« w fi lmowym seria-
lu to inwestycja przynoszą-
ca konkretne korzyści miastu 
i jego społeczności, takie jak 
popularność, pozytywne sko-
jarzenia z bohaterami oraz 
aktorami, upowszechnianie 
atrakcyjnych zabytków, pięk-
na architektury czy uroków 
przyrody, a w dalszej przy-
szłości – odwiedziny tury-
stów. Sama zaś obecność 
gwiazd na planie fi lmowym 
zapewnia integrację miesz-
kańców wokół projektu. Taka 
inwestycja jednak ma cha-
rakter długoterminowy, jak 
również zależy od oglądalno-
ści serialu, jego społecznego 
odbioru oraz recenzji – uzu-
pełnia ekspert ds. wizerun-
ku miast, dr Anna Adamus-
-Matuszyńska z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowi-
cach. – Życzymy Rybnikowi 
takiego rezultatu turystycz-
nego i ekonomicznego, jakim 
może dzisiaj pochwalić się 
Sandomierz” – dodaje. 

UE Katowice jest obec-
ny w Rybniku już 15 lat
Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Katowicach jest obec-
ny w Rybniku od 2002 roku. 
W zamiejscowym wydzia-
le studenci kształcą się na 

kierunku Finanse i rachunko-
wość o profi lu praktycznym – 
co wynika z realnych potrzeb 
regionu rybnickiego, charak-
teryzującego się dużym nasy-
ceniem podmiotów gospo-
darczych (głównie sektora 
małych i średnich przedsię-
biorstw). Studenci mogą pre-
cyzować swoje zaintereso-
wania, dokonując wyboru 
jednej z trzech specjalności: 
Analityk rynkowy i fi nanso-
wy, Rachunkowość małych 
i średnich przedsiębiorstw, 
Inwestycje przedsiębiorstw 
i gospodarstw domowych. 
Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom lokalnej społeczności 
Wydział Biznesu, Finansów 
i Administracji oferuje rów-
nież studia podyplomowe, 
w tym w języku angielskim.

Źródło informacji: 
Urząd Miasta Rybnika

Rybnicki kampus zmienił oblicze na potrze-

by zdjęć do serialu TVN, fot. M. Kiczka / The 

Rybnik campus transformed for the TVN 

drama series, photo M. Kiczka

Prezydent Rybnika i obsada aktorska se-

rialu w rybnickim kampusie UE Katowice, 

fot. T. Zieliński / The Mayor of Rybnik and 

the cast at the Rybnik UE Katowice cam-

pus, photo T. Zieliński

Promocja miasta 
poprzez „grę”
„Budowanie wizerunku mia-
sta poprzez lokacje fi lmowe to 
sprawdzona, nie tylko w Pol-
sce, metoda ukazywania atrak-
cji oraz popularyzowania kon-
kretnego miejsca. W przypadku 

Rybnika ta forma jest pewną 
kontynuacją strategii promo-
cji miasta poprzez wydarzenia 
kulturalne, zapoczątkowana 
znanymi dobrze w Polsce wiel-
kimi koncertami gwiazd orga-
nizowanymi latem każdego 
roku. Promocja miasta poprzez 
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(the Ruda River and the so-
called Rybnik sea – a warm 
water reservoir for the power 
station with sailing condi-
tions throughout the whole 
year), speedway (85 years of 
tradition), a rich cultural off er 
(music traditions), and the cli-
mate of the city good for liv-
ing.” – says Piotr Kuczera, 
Mayor of Rybnik. 

City promotion through 
play acting
– “Building a city image 
through fi lm placements is 
a method, proven not only 
in Poland, used to show 
the attractions of a particu-
lar place in order to increase 
its popularity. In the case 
of Rybnik, it is the continu-
ation of the city promotion 
strategy based on cultural 
events, initiated with summer 
rock concerts of super stars, 
known and popular in the 
whole country. City promotion 

involving its “acting” in a tel-
evision drama series is an 
investment yielding concrete 
benefi ts to the city and its 
residents, such as popular-
ity, positive associations with 
protagonists or actors, adver-
tising historical attractions, 
the beauty of its architecture 
and nature, and in the future 
– visiting tourists. The pres-
ence of stars on the fi lm set 
integrates the city residents 
around the project. Such an 
investment, however, has 
a long-term character and its 
success also depends on the 
viewing fi gures for the series, 
its social perception and criti-
cal reviews.” – adds Dr Anna 
Adamus-Matuszyńska, a city 
image expert, the University 
of Economics in Katowice. – 
“We wish Rybnik tourist and 
economic success that Sand-
omierz is enjoying today.”

15 years of UE Katowice 
presence in Rybnik
The University of Economics in 
Katowice has been present in 
Rybnik since 2002. The Rybnik 
Faculty runs practically orient-
ed degree courses in Finance 
and Accounting, which meet 
the actual demand in the Ryb-
nik region, characterized with 
a large number of economic 
entities (especially small and 
medium-sized enterprises). 
Students can follow their inter-
ests by choosing one of the 
three degree courses: Market 
and fi nancial analyst, Account-
ing for SMEs, Corporate and 
household investment. To meet 
the expectations of the local 
community, the Faculty of Busi-
ness, Finance and Administra-
tion has also developed the 
off er of post-graduate pro-
grams, including one in English. 

Source: Rybnik City Hall

Wywiad z Mają Ostaszewską na terenie kampusu UE Katowice w Rybniku, fot. M. Kiczka / 

Maja Ostaszewska interviewed at the UE Katowice Campus in Rybnik, photo M. Kiczka

Kampus UE Katowice w Rybniku zmienił 

szyld na potrzeby kręcenia zdjęć do serialu, 

fot. K. Łebkowska / UE Katowice campus in 

Rybnik changed the name for the drama series, 

photo K. Łebkowska

121121121



27 kwietnia, 9 i 30 maja br. odbyły się akcje profi -
laktyczne w ramach projektu „Katowice – Miasto 
Zdrowia”. Celem projektu jest zachęcenie przedsta-
wicieli środowiska akademickiego, w tym studentów, 
oraz mieszkańców Katowic do poszerzenia wiedzy 
z zakresu , a także do zdrowszego trybu życia.

Wszyscy chętni studenci i pracownicy mogli skorzy-
stać z możliwości bezpłatnego pomiaru cukru, ciśnie-
nia, wagi oraz tkanki tłuszczowej, a także poznać 
zasady resuscytacji. Podczas akcji pod hasłem „Rak?! 
Weź sprawy w swoje ręce” uczestnicy zostali prze-
szkoleni, jak należy przeprowadzić samobadanie i co 
powinno zwrócić ich szczególną uwagę. Na fanto-
mach prowadzony był instruktaż z zakresu samo-
badania piersi, a także jąder. Podczas plenerowej 
akcji zainteresowani mieli szansę wygrać atrakcyjne 
nagrody, m.in. kaski rowerowe i bidony, oraz skorzy-
stać z porad dietetycznych czy instruktażu pierwszej 
pomocy.

Przy okazji każdego ze spotkań uczestnicy mogli 
zapisać się do Programu ZdrowJa oferującego rabaty 
na komercyjne wizyty w prywatnej przychodni, zniż-
ki do klubu fi tness oraz dostęp do Indywidualnego 
Konta Zdrowotnego. Relacje z wydarzeń prowadzone 
były na uczelnianym profi lu na Instagramie, Snap-
chacie oraz Facebooku.

Agnieszka Jałowiczor

„Katowice – 
Miasto Zdrowia” 
na terenie kampusu

W dniach 5-6 czerwca 2017 roku 
w hotelu Monopol w Katowicach 
odbyła się VIII edycja konferen-
cji „Survey Sampling in Economic 
and Social Research”, organizo-
wanej przez Katedrę Statystyki, 
Ekonometrii i Matematyki, Polskie 
Towarzystwo Statystyczne oraz 
miasto Katowice.

Konferencja stanowiła okazję do 
przedstawienia rezultatów teore-
tycznych i wymiany doświadczeń 
praktycznych w zakresie szero-
ko rozumianej metody repre-
zentacyjnej. Wzięło w niej udział 
23 uczestników z pięciu kra-
jów, reprezentujących uniwersy-
tety ekonomiczne w Poznaniu, 

Krakowie i Katowicach, Szkołę 
Główną Handlową w Warszawie, 
uniwersytety w Łodzi, Gdańsku, 
Wilnie oraz Southampton, Impe-
rial College w Londynie, Univer-
sita de Sacro Cuore w Mediola-
nie oraz University of Florida. Nie 
zabrakło również przedstawicie-
li statystyki publicznej. Cztery 
wykłady plenarne wygłosili profe-
sorowie: Malay Ghosh, Yves Ber-
ger, Enrico Fabrizi oraz Nicholas 
Longford. Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach reprezento-
wali: Tomasz Bąk, Wojciech Gam-
rot, Małgorzata Krzciuk, Adrianna 
Mastalerz-Kodzis, Grzegorz 
Sitek, Tomasz Stachurski, Janusz 
Wywiał i Tomasz Żądło.

On 5-6 June, the 8th “Survey 
Sampling in Economic and Social 
Research” conference, organized 
by the Department of Statistics, 
Econometrics and Mathematics, 
the Polish Statistical Association 
and the City of Katowice, was 
held at the Monopol Hotel.

The conference off ered an 
opportunity to present theoreti-
cal results and exchange prac-
tical experiences within the 
widely defi ned survey sampling 
method. It was attended by 23 
participants from fi ve countries, 
who represented the universities 
of economics in Poznań, Kraków 
and Katowice, the Warsaw 

School of Economics, the uni-
versities in Łódź, Gdańsk, Vilnius 
and Southampton, the Imperial 
College in London, Universita de 
Sacro Cuore in Milan, and the 
University of Florida. Special-
ists in public statistics also took 
part in the conference. Four ple-
nary lectures were delivered by 
the professors: Malay Ghosh, 
Yves Berger, Enrico Fabrizi and 
Nicholas Longford. The Univer-
sity of Economics in Katowice 
was represented by Tomasz Bąk, 
Wojciech Gamrot, Małgorzata 
Krzciuk, Adrianna Mastalerz-
Kodzis, Grzegorz Sitek, Tomasz 
Stachurski, Janusz Wywiał and 
Tomasz Żądło.

Konferencja „Survey Sampling in 
Economic and Social Research”

“Survey Sampling in Economic 
and Social Research”
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Fot. A. Jałowiczor / photo A. Jałowiczor

On 27 April, 9 May and 30 May 2017, health pro-
motion events were organized as part of the pro-
ject “Katowice – the City of Health”. Its main aim 
is to encourage the academic community, includ-
ing students, and Katowice residents to devel-
op their knowledge about health and pursue 
a healthier lifestyle. 

All the interested students and staff  members 
had a chance to measure their blood sugar levels, 
blood pressure, weight and fat tissue completely 
free of charge as well as learn the basics of CPR. 
During the event “Cancer?! Take matters into your 
own hands”, the participants were trained how to 
conduct self-examination and what they should 
pay special attention to. Medical training manikins 
were used to demonstrate the breast and testicle 
self-examination procedures. The outdoor event 
was also a splendid opportunity to win attractive 
prizes, for example bicycle helmets and water bot-
tles, and learn about dieting and fi rst aid.

Every meeting was a chance to enroll in the Health 
Program off ering discounts on commercial medi-
cal visits, lower entry fees for a fi tness club, and 
access to the Personal Health Account. The events 
were covered on the University’s Instagram, Snap-
chat nd Facebook.

“Katowice –
City of Health”
on the campus

 Akcja z 9 maja 2017 odbywała się w holu budynku A / The 9 May 2017 event took 

place in the hall of building A

 27 maja 2017 Miasto Zdrowia przyciągnęło dużą liczbę studentów i pracowników 

przed CNTI / On 27 May 2017, the City of Health gathered many students and staff  

members in front of CNTI

 Jedną z atrakcji był fantom, na którym można było nauczyć się, jak poprawnie 

wykonać sztuczne oddychanie / One of the attractions was the medical manikin used 

for CPR training

 Krótki fi lmik z pokazu resuscytacji znalazł się w naszych wszystkich kanałach ko-

munikacyjnych / A short video clip of a CPR demonstration was posted in all our com-

munication channels

 Udokumentowaliśmy pomiar ciśnienia… / We recorded the measurement of blood 

pressure…

 …oraz pomiar poziomu cukru. Bolało tylko trochę / and a blood sugar level. It hurt 

only a little

 Cały czas zachęcaliśmy do przyjścia m.in. na Snapchacie i InstaStory / Posts on 

Snapchat and InstaStory attracted more and more participants

Więcej informacji:

More information: 
http://miastazdrowia.pl/

123123123



Nowości 
wydawnicze

Zapowiedzi

New releases
Coming soon

124124124 FORUM_nr 45 / 2017

Nowości 
wydawnicze

Zapowiedzi

New releases
Coming soon

Henryk Brandenburg, Gabriel Tobor 
(red.)
Projekty lokalne i regionalne – interesariusze 
projektu

Halina Buk, Jolanta 
Wartini-Twardowska (red.)

Katarzyna Czernek

Adam Drobniak (red.)
Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta – 

Transport w turystyce

Agata Gluzicka

Economics and Management in Information 

Doskonalenie komunikacji elektronicznej 

(red.)

Challenges for marketing in 21st century

Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju 

Ewa Zeman-Miszewska, Izabella 

i zadania

Ewa Ziemba

(red.)

wyzwania

niu sieciowym

doskonalenia

(red.)

Statystyka a Data Science

Government Finance
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blisko
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach położony 
jest w sercu Śląska – Katowicach pełnych pozytyw-
nej energii. W regionie, gdzie sieć komunikacji oraz 
rozbudowana infrastruktura sprawiają, że wszędzie 
jest blisko. W miejscu z łatwym dostępem do wyda-
rzeń sportowych, kulturalnych, naukowych. Miejscu 
o wysokim potencjale inwestycyjnym, gdzie partne-
rzy biznesowi z kraju i zagranicy lokują swoje centra 
gospodarcze.
 Niepowtarzalna atmosfera studiowania 
sprawia, że studenci mogą poczuć się jak w domu. 
Nauka w małych grupach pozwala na dobry kontakt 
z wykładowcami, pomaga rozwijać się naukowo oraz 
realizować swoje pasje.

międzynarodowo
Internacjonalizacja to jeden z priorytetów uczelni, 
a jej usytuowanie w pobliżu 3 międzynarodowych 
portów lotniczych sprawia, że odległość od rodzinne-
go domu nie stanowi przeszkody dla zagranicznych 
studentów i wykładowców. Dlatego na UE Katowice 
zderzają się kultury z całego świata, a wykształce-
ni młodzi ludzie wymieniają swoje poglądy i do-
świadczenia. Odbywa się to dzięki wielu programom 
międzynarodowej wymiany, ofercie edukacyjnej 
w językach polskim i angielskim, licznym umowom 
pomiędzy uczelniami i  partnerami biznesowymi 
z całego świata. Polscy studenci licznie wyjeżdżają na 
jedno- bądź dwusemestralne studia na prestiżowych 
uczelniach za granicą. Dzięki otwartości uczelni na 
świat polscy i zagraniczni studenci chętnie wybierają 
Uniwersytet Ekonomiczny i Katowice jako miejsce 
do życia, kształcenia, rozrywki i pracy. Uniwersytet 
zdobył I miejsce w badaniu satysfakcji studentów 
zagranicznych w Polsce International Student Satis-
faction Awards.

przez całe życie
We współczesnym świecie ważny jest nieustanny 
rozwój, inspirowanie do twórczego myślenia i roz-
budzanie ciekawości poznawczej. Uczelnia umożliwia 
naukę i doskonalenie swoich umiejętności przez całe 
życie. W ofercie znajduje się szeroki wybór studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych, w tym doktoranc-
kich, podyplomowych, a także dedykowane szkole-
nia i kursy językowe. Na uniwersytecie studiować 
mogą także dzieci i  młodzież dzięki specjalnym 
bezpłatnym programom edukacyjnym, takim jak: 
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy - EUD, Akade-
mia Młodego Ekonomisty – AME oraz Ekonomia dla 
Liceum i Technikum - ELiT. Seniorzy mają z kolei 
możliwość aktywnie spędzać czas, kształcąc się na 
Uniwersytecie Ekonomicznym Trzeciego Wieku (UETW). 
To wszystko sprawia, że na uniwersytecie kształcą się 
całe pokolenia, bo na naukę nigdy nie jest ani za 
wcześnie, ani za późno.

your place
The University of Economics in Katowice is based in 
the heart of Silesia – Katowice, the city full of positi-
ve energy. In the region where the transport network 
and extensive infrastructure cut long distances short. 
In the place with easy access to sports, cultural and 
academic events. The place of high investment po-
tential, where Polish and foreign business partners 
set up their operations.
 The unique atmosphere of studying makes 
students feel at home. Small groups ensure good 
contact with teachers, support academic develop-
ment and help pursue personal passions.

your space
Internationalization is one of the University’s priori-
ties and its proximity to three international airports 
makes for an easy way home for foreign students and 
teachers. UE Katowice becomes the meeting point of 
cultures from around the world and the platform for 
young educated people to exchange their views and 
experiences. This is enabled by many international 
exchange schemes, study programs in Polish and in 
English, agreements with foreign universities and 
business partners. Polish students can take one or 
two semesters at prestigious universities abroad. The 
University’s openness to the world causes that Polish 
and foreign students willingly choose the University 
of Economics and Katowice as a place to live, learn, 
work and have fun. The University ranked first in the 
International Student Satisfaction Survey in Poland.

your future
In today’s world we need to continue developing, 
seek inspiration for creative thinking and stimulate 
our curiosity. The University makes it possible to 
learn and improve your skills throughout your life. 
It offers a wide selection of full-time and part-ti-
me study programs, including doctoral and post-
graduate courses as well as tailor-made training 
workshops and language courses. It also runs free 
educational programs for children and youth: the 
Children’s University of Economics - EUD, the Acade-
my of Young Economists – AME, and the Economics 
for Grammar and Technical Secondary Schools - ELiT. 
Senior citizens have an opportunity to spend the-
ir time actively, participating in the University of 
Economics of the Third Age (UETW). All this attracts 
entire generations to the University, since it is never 
too early or too late to study.



5 wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach
5 faculties of the University of Economics in Katowice
/ Wydział Biznesu, Finansów i Administracji | Faculty of Business, Finance and Administration
+48 32 432 9852

 dziekanat.wbfu@ue.katowice.pl

/ Wydział Ekonomii | Faculty of Economics
+48 32 257 7559
dziekanat.we@ue.katowice.pl

/ Wydział Finansów i Ubezpieczeń | Faculty of Finance and Insurance
+48 32 257 7732
dziekanat.fiu@ue.katowice.pl

/ Wydział Informatyki i Komunikacji | Faculty of Informatics and Communication
+48 32 257 7979
dziekanat.wiik@ue.katowice.pl

/ Wydział Zarządzania | Faculty of Management
+48 32 257 7002
dziekanat.wz@ue.katowice.pl

Mocne strony  
UE Katowice 

/ prestiżowy dyplom renomowanej uczelni 
publicznej

/ gwarancja stałego czesnego przez całe  
studia niestacjonarne

/ atrakcyjny system zniżek

/ stypendia i tutoring w ramach programu 
Uniwersytet Talentów

/ możliwość rozwijania pasji

/ stypendia na studia i praktyki zagraniczne

/ rozbudowana infrastruktura

 / strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi

/ gwarancja miejsca w akademiku

/ uczelniane konto Google bez limitu danych

Strengths of  
UE Katowice
/ a prestigious diploma of the renowned university

/ the guarantee of the fixed tuition fee throughout 
the duration of a part-time degree course

/ the attractive system of discounts

/ tutoring and scholarships as part of the University 
of Talents program

/ opportunities to develop passions

/ scholarships for studies and job placements 
abroad

/ extensive infrastructure

/ relax zones, free parking and wi-fi

/ a guaranteed place in the dormitory

/ a Google account with unlimited storage space
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W dużym skrócie
W budynkach uniwersytetu mieści się 156 sal dy-
daktycznych, w  tym multimedialne i nowocze-
sne sale komputerowe oraz 6 auli. Dysponujemy 
również zapleczem sportowym: basenem, siłownią 
i salami gimnastycznymi. Centrum Nowoczesnych 
Technologii Informatycznych stanowi doskonałą 
bazę sal komputerowych, Wypożyczalni i Czytelni 
Multimedialnej i  Bibliotek Wydziałowych, stref 
wypoczynku i spotkań. Studenci mogą również 
korzystać z Centrum Informacji Naukowej i Bi-
blioteki Akademickiej (CINiBA). Poza Katowicami 
kształcimy także w Rybniku na Wydziale Biznesu, 
Finansów i Administracji. 

Uniewersytet Ekonomiczny w Katowicach powstał 
w 1936 roku, a 11 stycznia 1937 roku odbyła się 
pierwsza inauguracja roku akademickiego. Rocz-
nicę tego wydarzenia obchodzimy jako Święto 
Uczelni.

Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Kato-
wicach są cenieni na rynku pracy. Pod względem 
wysokości wynagrodzenia zajmują 2. miejsce 
pośród uczelni wyższych na Śląsku, a co czwarty 
nasz absolwent zajmuje stanowisko kierownicze.

W naszej uczelni działają programy współpracy 
międzynarodowej z ponad 200 uczelniami na 
całym świecie. Daje to możliwość zrealizowania 
części studiów w całej Europie, Chinach, na Taj-
wanie, w Hongkongu, Korei, Singapurze, Brazylii, 
Kolumbii, Chile, Rosji, Stanach Zjednoczonych.

Zdaniem studentów zagranicznych Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach to najbardziej przy-
jazna uczelnia w  kraju: potwierdzeniem jest 
pierwsze miejsce w badaniu satysfakcji studentów 
zagranicznych w Polsce przeprowadzonym przez 
StudyPortals’ International Student Satisfaction 
Awards. 

In brief
The university buildings have 156 classrooms, in-
cluding multimedia and computer labs, and 6 
lecture halls. Sports facilities comprise a swim-
ming pool, a fitness club and gyms. The Advanced 
Information Technology Center houses a range 
of computer labs, the Multimedia Library and 
Reading Room, the faculty libraries, as well as 
resting and meeting zones. Students can also take 
advantage of the Scientific Information Center 
and Academic Library (CINiBA). In addition, the 
University provides education in Rybnik, where 
The Faculty of Business, Finance and Adminis-
tration offers a selection of practically oriented 
study programs.

The University of Economics in Katowice was es-
tablished in 1936. The first inauguration of the 
academic year took place on 11th of January. The 
anniversary of this event is celebrated as the 
University Day.

The graduates of the University of Economics in 
Katowice are valued by employers in the labor 
market. In terms of remuneration, they rank 
second among higher education graduates in 
Silesia and one in four works in a management 
position.

Our University runs international cooperation 
programs with over 200 higher education in-
stitutions worldwide. Students have an oppor-
tunity to complete part of their course of studies 
in all European countries, in Taiwan, Hong Kong, 
Korea, Singapore, Brazil, Columbia, Chile, Russia, 
and the USA.

International students consider the University 
of Economics in Katowice the most welcoming 
university in Poland: they declared it in the in-
ternational student satisfaction survey conducted 
by StudyPortals’ International Student Satisfac-
tion Awards. 

Znajdziesz nas na   | Fallow us:



Międzynarodowe sieci i akredytacje
International networks and accreditations
/ EUA European University Association

/ EAIE European Association for International Education

/ EFMD Management Development Network

/ ACRU Association of the Carpathian Region Universities

/ DUKENET International consortium of business and economics schools

/ PRIME Networking

/ MAG Scholar

/ NICE Network New Initiatives and Challenges in Europe

/ ATLAS Association for Tourism and Leisure

Jak do nas trafić
Samolotem
Najbliższymi lotniskami są Katowice (KTW) oraz 
Kraków (KRK). Dojazd taksówką z lotniska zajmuje 
niecałą godzinę. Koszt wynosi ok. 140 zł (35 EUR) 
z Katowic i ok. 250 zł (60 EUR) z Krakowa. Z lot-
niska w Katowicach kursują do centrum Katowic 
autobusy komunikacji publicznej. Z Krakowa można 
się dostać do Katowic pociągiem lub prywatnymi 
minibusami.

Pociągiem
Dworzec centralny w Katowicach obsługuje ruch 
krajowy i  liczne połączenia międzynarodowe. 
Z okolic dworca do uczelni najłatwiej dojechać 
tramwajem lub taksówką. Spacer zajmuje około 
pół godziny.

Autobusami krajowymi i międzynarodowymi
Liczni operatorzy oferują możliwość dotarcia au-
tobusami dalekobieżnymi do centrum Katowic. 
Następnie do uczelni najłatwiej dojechać tram-
wajem lub taksówką. 

Samochodem
Wszystkie budynki uniwersytetu są zlokalizowane 
nieopodal autostrady A4 (wschód – zachód) oraz 
popularnej drogi krajowej Warszawa – Często-
chowa – Katowice – Bielsko-Biała. 30 km dzieli 
nas od skrzyżowania autostrad A4 i A1 (północ 

– południe).

How to find us 
By air
Katowice (KTW) and Cracow (KRK) are the clos-
est airports. It takes less than one hour to come 
here by taxi. A taxi fare is usually about PLN 140 
(EUR 35) from Katowice and about PLN 250 (EUR 
60) from Cracow. There are shuttle buses running 
from the Katowice Airport to the city center. From 
the Cracow Airport you can travel to Katowice by 
train or private minibus service.

By rail
The Katowice Railway Station handles domestic 
traffic and operates a number of international 
connections. Once you are there, the easiest way 
to get to the University is to take a tram or a taxi. 
A walk should take you about 30 minutes.

By coach (domestic or international)
Numerous coach operators offer long-distance 
coach services which pass through the center of 
Katowice. On arrival, the easiest way to get to the 
University is to take a tram or a taxi.

By car
All the University buildings are located near the 
A4 (East-West) motorway and a popular domes-
tic road of Warsaw – Częstochowa – Katowice – 
Bielsko-Biała. We are situated 30 km away from 
the crossing of A4 and A1 (North-South) motor-
ways.



Komunikacją publiczną
Na obszarze metropolitalnym Katowic większość 
linii autobusowych i  tramwajowych dojeżdża-
jących w okolice uczelni jest obsługiwana przez 
KZK GOP. Przystanki położone najbliżej głównego 
kampusu uniwersytetu to: przystanek tramwajo-
wy Zawodzie Uniwersytet Ekonomiczny i przy-
stanek autobusowy Katowice Strefa Kultury oraz 
Zawodzie Waleriana. Rozkład jazdy KZK GOP jest 
dostępny na stronie: www.kzkgop.com.pl. Korzy-
stanie z komunikacji publicznej ułatwiają też liczne 
aplikacje mobilne.

Gdzie się zatrzymać 
W Katowicach z łatwością można znaleźć nocleg 
w hotelach o standardzie biznesowym. W odległości 
krótkiego spaceru od głównego kampusu znajdują 
się hotele: Novotel Katowice Centrum i Ibis Bud-
get Katowice Centrum. Więcej informacji o bazie 
noclegowej można znaleźć na stronie internetowej 
Miasta Katowice (www.katowice.ue). 

W pobliżu
W  sąsiedztwie głównego kampusu powstała 
Strefa Kultury, którą tworzą wyjątkowe obiekty 
kulturalno-rozrywkowe: Międzynarodowe Cen-
trum Kongresowe, Muzeum Śląskie oraz siedzi-
ba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia, której sala koncertowa uznawana jest za 
jedną z najlepszych sal koncertowych świata. To 
wszystko nieopodal katowickiej ikony – hali wi-
dowiskowo-sportowej „Spodek”. To niezwykle 
atrakcyjna przestrzeń z wielokrotnie nagradzany-
mi obiektami. Wrażenia architektoniczne – i nie 
tylko – gwarantowane. W pobliżu znajduje się 
również najnowocześniejsza w  województwie 
śląskim wspólna biblioteka (Centrum Informacji 
Naukowej i Biblioteka Akademicka) Uniwersytetu 
Ekonomicznego i Śląskiego.

Using public transport
In the Katowice metropolitan area most bus and 
tram services which stop near the University are 
operated by KZK GOP. The closest tram stop is 
Zawodzie Uniwersytet Ekonomiczny and the 
closest bus stops are Katowice Strefa Kultury 
and Zawodzie Waleriana. A KZK GOP timetable 
is available online at: www.kzkgop.com.pl. Mo-
bile apps can also be a good guide when using 
public transport.

Where to stay
You can easily find suitable accommodation in 
Katowice if you opt for business-standard ho-
tels. Novotel Katowice Centrum and Ibis Budget 
Katowice Centrum are just a short walk from our 
University’s main campus. More information about 
the accommodation can be found on the website 
of the City of Katowice (www.katowice.ue).

What to see nearby
The main campus is just a short distance from the 
Culture Zone, a specially designed space stretch-
ing from the International Conference Center to 
the Silesian Museum and the seat of the Polish 
National Radio Symphony Orchestra, considered 
one of the world’s best concert halls. The Culture 
Zone is located next to Katowice’s iconic enter-
tainment and sports arena “Spodek” (meaning 

“saucer” in Polish). The space, with its architecture 
awarded on numerous occasions, offers unforget-
table moments of delight. Another place of inter-
est is just a short way from both the University 
and the Culture Zone. It is the joint project of the 
University of Silesia and the University of Econom-
ics in Katowice – the Scientific Information Centre 
and Academic Library (CINiBA), the most modern 
library in the region.





Studia niestacjonarne w nowej odsłonie
New  of part-time studies

� Atrakcyjne zniżki. Aplikuj już dziś!
Attractive discounts. Apply today!

Sprawdź szczegó y:
Check details
www.ue.katowice.pl/zaoczne

Rekrutacja na studia
Admissions
Budynek A, pokój 119a (parter)
Building A, room 119a (ground floor)
ul. Bogucicka 3, 40-226 Katowice
tel. +48 32 257 71 52 | +48 32 257 71 58 
rekrutacja@ue.katowice.pl

study, work, earn

→ www.ue.katowice.pl

Duży wybór studiów podyplomowych
A wide selection of postgraduate study programs

� Aplikuj już dziś! 
 Apply today!

Sprawdź aktualną ofertę:
Check the latest offer
www.ue.katowice.pl/studia-podyplomowe

Rekrutacja na studia
Admissions
Budynek A, pokój 119b (parter)
Building A, room 119b (ground floor)
ul. Bogucicka 3, 40-226 Katowice
tel. +48 32 257 73 97 
podyplomowe@ue.katowice.pl

→ www.ue.katowice.pl

knowledge, skills, education



Oferta dydaktyczna w języku angielskim 
Study offer in English
Bachelor’s Degree in Finance and Accounting 
for Business

Bachelor’s Degree in International Business

Master’s Degree in Finance and Accounting 
for International Business

Master’s Degree in International Business

Joint Master’s Degree in European Bus ness 
and Finance

Double Master’s Degree in Quantitative Asset 
and Risk Management

Euro-classes

Oferta dydaktyczna w języku polskim 
Study offer in Polish
Studia pierwszego i drugiego stopnia 

kierunki: 

Management

Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) 

Studia podyplomowe i szkolenia 
 and training program

Kursy językowe 
Language courses

Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku (UETW) 
University of Economics of the Third Age

Bezpłatne programy edukacji ekonomicznej 
dla dzieci i młodzieży: 
Free education programm for children and youth

/ EUD Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy 
Children’s 

/ AME Akademia Młodego Ekonomisty 
Academy of Young Economist

/ ELiT  Ekonomia dla Liceum i Technikum 

/ Analityka Gospodarcza 
Quantitative Methods for Economics and Business

/ Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 
Journalism and Social Communication 

/ Ekonomia  
Economics

/ Finanse Menedżerskie 
Managerial Finance

/ Finanse i Rachunkowość (Katowice) 
Finance and Accounting (Katowice)

/ Finanse i Rachunkowość (Rybnik) 
Finance and Accounting (Rybnik)

/ Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia 
Health Care Finance and Management 

/ Gospodarka i Zarządzanie Publiczne 
Economy and Public Management 

/ Gospodarka Przestrzenna  
Spatial Economics and Development 

/ Gospodarka Turystyczna 
Travel and Tourism Management 

/ Informatyka  
Informatics

/ Informatyka i Ekonometria 
Informatics and Econometrics

/ Logistyka 
Logistics

/ Logistyka (inżynierska) 
Logistics (Engineering)

/ Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 
International Economic Relations 

/ Przedsiębiorczość i Finanse  
 and Finance

/ Zarządzanie → www.ue.katowice.pl
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