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Vivat, crescat, floreat!  
Universitas Oeconomicae Catoviciensis!

Z ogromnym wzruszeniem i dumą zapraszam Państwa do wspomnień oraz lektury księgi o charakterze pamiątko-
wym wydanej z okazji obchodów 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Społeczność akademicka, 
zgodnie z tradycją, wielokrotnie obchodziła rocznice powstania uczelni, świętując kolejne jubileusze, które były 
okazją do organizowania niecodziennych wydarzeń dla uczczenia naszej Alma Mater. Tym razem piękny jubileusz 
85-lecia zostaje utrwalony na kartach okolicznościowego albumu. Niech jego publikacja będzie przyczynkiem do 
dalszego opisywania historii uniwersytetu na uczelnianej stronie internetowej. 

Przekazywana w Państwa ręce publikacja pozwala spojrzeć na dzieje naszej uczelni z perspektywy jej rozwoju, 
zwłaszcza rozwoju szkół naukowych i społeczności uczonych, a także z perspektywy wspomnień jej mistrzów, wy-
bitnych naukowców, profesorów, studentów, doktorantów, absolwentów, pracowników administracji, partnerów, 
mecenasów nauki oraz przyjaciół uniwersytetu. Wspólnoty, której jedność i siła mają swoje źródło w wierności 
ideałom i wartościom, jakie przyświecały jej założycielom. Przez pryzmat szkół naukowych możemy obserwować 
rozwój uczelni w kolejnych dekadach jej działalności. Dostrzegamy także proces ewolucji warsztatu naukowego, 
wyróżniającego się na arenie międzynarodowej, rozwój unikatowych w skali kraju tematów badawczych, a także 
ich wpływ na jakość kształcenia oraz jakość życia mieszkańców regionu i kraju. 

We wspomnieniach wybrzmiewa, z jednej strony, silne utożsamienie uczelni, od początku jej działalności, z re-
gionem i otoczeniem społeczno-gospodarczym Śląska, z drugiej zaś otwartość na współpracę międzynarodową. 
Nade wszystko jednak kolejne strony albumu ożywają wspomnieniami związanymi z ludźmi tworzącymi uniwer-
sytet, zarówno w przeszłości, jak i współcześnie.

Bogactwo i różnorodność osobowości i talentów, stanowiących wspólnotę akademicką, tworzy niezwykłą mo-
zaikę, w symboliczny sposób promującą, a zarazem upamiętniającą historię naszej uczelni. Wszystkim osobom, 
których starania umożliwiły wydanie tego pamiątkowego albumu oraz dzielącym się swoimi osobistymi przeży-
ciami na kartach tej księgi, pragnę serdecznie podziękować za wyjątkowo wzruszający dar dla naszej Alma Mater. 
Zebrane refleksje i fotografie, upamiętniające ważne wydarzenia oraz codzienne chwile z życia uczelni, pozostaną 
bezcennym źródłem historycznym zarówno dla nas, jak i przyszłych pokoleń. 

Rozpoczętą opowieść o dziejach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, do której lektury i współtworzenia 
serdecznie zapraszam, pozostawiam do uzupełnienia o Państwa wspomnienia i wzruszenia. Niech także posłuży 
do upowszechniania wiedzy o tym, skąd jesteśmy i jakie są nasze korzenie. 

Celina M. Olszak, rektor
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Z kart kalendarza
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Formalne utworzenie (na mocy dekretu Ministra Wyznań Religijnych i Oświe-
cenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej) prywatnego Wyższego Studium 
Nauk Społeczno-Gospodarczych

Początek nauczania na Wydziale Organizacji Przemysłowej (tę datę uważa się 
za początek działalności uczelni)

Rozpoczęcie kształcenia na Wydziale Administracji Publicznej (pierwszą siedzibą 
uczelni w latach 1936–1946 były pomieszczenia gmachu Śląskich Technicznych 
Zakładów Naukowych)

Wybuch wojny i okupacja wymuszają zaprzestanie funkcjonowania Studium

Wznowienie działalności uczelni; nauczanie na obydwu wydziałach

Inauguracja roku akademickiego w nowej siedzibie (dwa własne obiekty: dawny 
ratusz gminy miejskiej Zawodzie – obecny rektorat oraz obecny budynek A)

Uruchomienie Wydziału Handlowego

Upaństwowienie Studium i zmiana nazwy na Państwową Wyższą Szkołę  
Administracji Gospodarczej  
Wydział Administracji Publicznej postawiony w stan likwidacji

Przekształcenie w Wyższą Szkołę Ekonomiczną i unifikacja programów studiów 

Zaprzestanie kształcenia na Wydziale Handlowym, odgórne przeniesienie słucha-
czy na utworzony Wydział Finansów i Rachunkowości (funkcjonował do 1958 r.) 

Wydział Organizacji Przemysłowej przemianowano na Wydział Planowania 
Przemysłu

3 XII 1936

11 I 1937

1938/1939

1 IX 1939

1945

29 IX 1946

1948

1949

1950

Kalendarium historii uczelni
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Uzyskanie prawa nadawania absolwentom uczelni stopni magisterskich

Uczelnia posiada strukturę jednowydziałową (Wydział Przemysłu) 
Utworzenie sieci punktów konsultacyjnych w Opolu, Bielsku (1966; obecnie 
Bielski Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny), Częstochowie i Rybniku

Wydział Przemysłu uzyskuje prawo nadawania stopnia doktora

Utworzenie Wydziału Handlu i Ekonomiki Żywienia

Wydział Przemysłu uzyskuje prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego 
nauk ekonomicznych

Nadanie Wyższej Szkole Ekonomicznej imienia Karola Adamieckiego, wybitne-
go inżyniera i ekonomisty, uczonego i działacza, polskiego współtwórcy nauki 
organizacji i kierownictwa

Przemianowanie Wyższej Szkoły Ekonomicznej na Akademię Ekonomiczną

Przekształcenie Wydziału Handlu i Ekonomiki Żywienia w Wydział Handlu, 
Transportu i Usług

Wydział Handlu, Transportu i Usług uzyskuje prawo nadawania stopnia dokto-
ra ekonomii

Powstanie kompleksu nowych obiektów tworzących centrum akademickie  
(budynki: B, C, D, E, F)

Wydział Handlu, Transportu i Usług uzyskuje prawo nadawania stopnia dokto-
ra habilitowanego nauk ekonomicznych

W miejsce Wydziału Przemysłu powołanie Wydziału Zarządzania, a w miejsce 
Wydziału Handlu, Transportu i Usług – Wydziału Ekonomii

1952/1953

1958/1968 

1960

1968

1969

1972

1974

1979

Lata 70. i 80.

1991

1992
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Utworzenie Wydziału Finansów i Ubezpieczeń

Rozpoczęcie kształcenia w Rybnickim Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym

Przekazanie uczelni przez Skarb Państwa budynku N przy ul. ks. bpa St. Adam-
skiego 7 (październik 2005 – pierwsze zajęcia dydaktyczne w obiekcie)

Utworzenie Wydziału Informatyki i Komunikacji

Uzyskanie przez Wydział Informatyki i Komunikacji uprawnień do nadawania 
stopnia doktora

Na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. uczelni nadano nazwę Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach

Uruchomienie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej dla czytel-
ników (uroczyste otwarcie – 12 października 2012 r.). CINiBA jest wspólną inwe-
stycją Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Uniwersytetu Śląskiego

Uzyskanie przez Wydział Finansów i Ubezpieczeń uprawnień do nadawania 
stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse

Otwarcie budynku Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych

Likwidacja Bielskiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego

Przekształcanie Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego w wydział 
zamiejscowy

Utworzenie Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku. Działalność 
dydaktyczną na wydziale zainaugurowano w roku akademickim 2015/2016. 
Kształcenie w formule ROND zakończono w 2017 r.

2002

2005

2009

2010

1 X 2010

27 IX 2012

2013

2014
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Uzyskanie przez Wydział Finansów i Ubezpieczeń uprawnień do nadawania 
stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse

Uzyskanie przez Wydział Informatyki i Komunikacji uprawnień do nadawania 
stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki  
o zarządzaniu

Uzyskanie przez Wydział Ekonomii uprawnień do nadawania stopnia doktora 
habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

Rozbiórka budynku D przy ul. Bogucickiej 14 w Katowicach

Zmiany organizacyjne na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
z dnia 20 lipca 2018 r.; Likwidacja wydziałów

Uzyskanie uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego 
nauk ekonomicznych w dyscyplinach nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekono-
mia i finanse przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Powołanie dwóch komitetów naukowych: Komitetu Naukowego Dyscypliny 
Ekonomii i Finanse oraz Komitetu Naukowego Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu 
i Jakości

Utworzenie czterech kolegiów: Ekonomii, Finansów, Informatyki i Komunikacji 
oraz Zarządzania. 

Utworzenie Szkoły Doktorskiej

Utworzenie Szkoły Studiów I i II stopnia

Przekształcenie Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku w Filię 
Szkoły Studiów I i II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

2016

2019 
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Uzyskanie międzynarodowej akredytacji CEEMAN IQA (International Quality 
Accreditation)

Przekształcenie kolegiów w wydziały: Kolegium Ekonomii w Wydział Ekonomii, 
Kolegium Finansów w Wydział Finansów, Kolegium Informatyki i Komunikacji 
w Wydział Informatyki i Komunikacji, Kolegium Zarządzania w Wydział Zarzą-
dzania.

Przekształcenie Szkoły Studiów I i II stopnia w Kolegium Studiów

2020

2021
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dr Józef Lisak  
1937–1939, 1945 –1949  
dyrektor, rektor Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych  
w Katowicach

Uczelnia ta powinna organicznie wyrastać z istniejących tu stosunków w dziedzinie 
wielkiego przemysłu, a równocześnie powinna być rodzajem laboratorium naukowego 
w dziedzinie racjonalnej organizacji administracji wielkich przedsiębiorstw. Powodzenie 
zorganizowania tego rodzaju uczelni zależy wyłącznie od skupienia odpowiednich wy-
kładowców. Uczelnia i jej poziom zależy bowiem przede wszystkim od jakości uczących. 
Jest rzeczą niewątpliwą, że w śląskich przedsiębiorstwach są ludzie, którzy mogliby 
i zechcieliby się dzielić z młodzieżą swym bezcennym doświadczeniem, byleby ich tylko 
skupić i pracę zorganizować.

Rektorzy
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mgr Witold Gawdzik  
1952–1956  
rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach 
(1952–1953) / Wyższej Szkoły Ekonomicznej  
w Stalinogrodzie (1953–1956)

prof. dr Marian Frank 
1956–1958  
rektor Wyższej Szkoły  
Ekonomicznej w Katowicach

prof. dr hab. Józef Szaflarski 
1958–1965  
rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej  
w Katowicach

dr Zygmunt Izdebski 
1949–1952 
rektor Państwowej Wyższej Szkoły Administracji 
Gospodarczej w Katowicach (1949–1950) /  
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach 
(1950–1952)
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prof. dr hab. Alojzy Melich 
1965–1975 
rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej (1965–1972) / Wyższej Szkoły  
Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego (1972–1974) / Akademii  
Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (1974–1975)

W przemówieniu inauguracyjnym prosiłem, aby uznać naszą Uczelnię za Alma Mater 
– matkę, do której wszyscy odnoszą się z szacunkiem i pracują dla niej rzetelnie i z od-
daniem. Tak się też stało. Przyznam szczerze, że powołanie na rektora nie przewróciło 
mi w głowie, nie wbiło w dumę – uświadamiałem sobie, ile czeka mnie odpowiedzialnej 
pracy i ciężkich obowiązków. Trzeba było zacząć od stworzenia materialnych warunków 
pracy kadrze naukowej i studentom, nie mieliśmy bowiem wówczas właściwych lokali. 
Dobudowaliśmy więc do istniejącego budynku Uczelni jedno piętro. Nie było to łatwe. 
(…) Później dobudowano budynek „B”, co stwarzało dogodniejsze warunki lokalowe. 
Nie mury decydują jednak o randze Uczelni, ale jak zawsze ludzie, kadra naukowa, 
postępy w nauce. Pragnę podkreślić, że bardzo zależało mi na stworzeniu właściwych 
stosunków międzyludzkich w Uczelni, rozwijaniu ludzkiej życzliwości, bo to również jest 
podstawa tworzenia atmosfery pracy naukowej. Na rezultaty nie trzeba było długo cze-
kać. Własną pracą Uczelnia uzyskała prawa habilitacyjne i nazwę Akademii, co podnio-
sło jej rangę. Warto zwrócić też uwagę na rolę studentów w procesie rozwoju Uczelni. 
Wspierali oni żywiołowo wszystkie te starania.

prof. dr Marian Frank 
1956–1958  
rektor Wyższej Szkoły  
Ekonomicznej w Katowicach
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prof. dr hab. Zbigniew Messner  
1975–1982 
rektor Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego 
 w Katowicach

W Uczelni zjawiłem się po raz pierwszy w grudniu 1948 roku, kiedy zapisałem się na 
pierwszy rok studiów w ówczesnym Wyższym Studium Nauk Społeczno-Gospodar-
czych. Uczelnia była prywatna, a studia odbywały się według programu, który był re-
alizowany od jej powstania w 1937 roku. Na Uczelnię przyjął mnie osobiście ówczesny 
rektor dr Józef Lisak w tym samym gabinecie, w którym w latach 1975–1982 pełniłem 
zaszczytną funkcję rektora tej Uczelni, ale już o innej nazwie. Dziś, po wielu latach 
i różnych doświadczeniach życiowych, mogę stwierdzić, że okres rektorowania był 
dla mnie najważniejszy, a zarazem najlepszy w moim życiu zawodowym. (…) W 1994 
roku jeden z dziennikarzy „Życia Warszawy” zapytał mnie jako „byłego premiera”, co 
uważam za swój sukces z działalności w okresie Polski Ludowej – odpowiedziałem: 
„rozbudowę Akademii Ekonomicznej w Katowicach”, na pytanie o sukces po 1989 roku 
odpowiedziałem: „powrót do mojej macierzystej Uczelni”. 
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prof. dr hab. Jerzy Rokita  
1982–1990 
rektor Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego  
w Katowicach

W czasach mego rektorowania uruchomiliśmy dwa duże programy badawcze. Pierw-
szy, którego byłem koordynatorem, obejmował zespoły naukowe większości polskich 
uczelni ekonomicznych. Drugi program dotyczył konsumpcji. Kierowała nim prof. 
Józefa Kramerowa. W obydwu programach skoncentrowaliśmy się na badaniach teorii 
ekonomii, opierając się na światowej literaturze, a nie na realiach, jakie wówczas 
istniały. Już na początku realizacji programów zakładaliśmy, że nie zajmujemy się 
realiami socjalistycznych przedsiębiorstw. Zarzucano nam, że nie badamy aktualnych 
problemów gospodarczych, a nam chodziło o nowe koncepcje światowe. Nie zależało 
nam na badaniach realiów socjalizmu. Wiedzieliśmy, że jest to końcowy okres tamtego 
systemu, przedsiębiorstwa socjalistyczne były tak niewydolne, że nie było sensu tego 
badać. Mogło to mieć jedynie pewną wartość historyczną. Nam zależało na tym, aby 
młodzi naukowcy mogli studiować literaturę i naukę światową. Miało to dla nas powab 
nowości, było szalenie interesujące.
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prof. dr hab. Krzysztof Zadora  
1990–1993 
rektor Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego 
w Katowicach

Lata dziewięćdziesiąte, kiedy to sprawowałem funkcję rektora, były okresem wielkich 
przemian w kraju. Jeśli zaś wyższe uczelnie mogą się czegoś bać, to z pewnością 
rewolucji wewnętrznej. Jestem głęboko przekonany, że wyższym uczelniom najbar-
dziej służy spokój. Powinien to jednakże być spokój kreatywny. Żadna rewolucja nie 
jest, jak sądzę, uczelni potrzebna, natomiast potrzebne jej są zmiany. (…) Jak sobie 
poradziliśmy? (…) Nie dokonalibyśmy tego wszystkiego, gdyby nie bardzo owocne 
współdziałanie organizacji studenckich. Było to dla nas niesłychanie ważne. Studenci 
zdawali sobie sprawę, że następuje bardzo istotna zmiana w systemie nauczania 
ekonomii, aktywnie współuczestniczyli w tym procesie. Miałem w nich jako rektor 
znakomite oparcie. 
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prof. dr hab. Lucyna Frąckiewicz  
1993–1996 
rektor Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego  
w Katowicach

Transformacja gospodarki miała dla teorii i praktyki szczególne znaczenie. Wymaga-
ła przeorientowania na nowe tory dyscyplin szczegółowych wchodzących w zakres 
szeroko pojmowanej ekonomii. Sprawą zasadniczą było więc udostępnienie do-
świadczeń krajów zachodnioeuropejskich poprzez rozwój biblioteki i stałe wyjazdy 
zagraniczne pracowników naukowych. Równocześnie rosło zapotrzebowanie na 
dobrze przygotowanych absolwentów naszej uczelni, a tym samym niezbędne okaza-
ło się podwojenie liczby studentów kształconych w systemie dziennym, zaocznym, 
wieczorowym. Nakładało to szczególne obowiązki na nauczycieli akademickich, przy 
równoczesnym ich dużym zaangażowaniu w praktykę gospodarczą oraz rozwijające 
się intensywnie wyższe niepaństwowe szkolnictwo ekonomiczne. 
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prof. dr hab. Jan Wojtyła  
1996–2002 
rektor Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego 
w Katowicach

Moja kadencja przypadała na okres tuż przed akcesją Polski do Unii Europejskiej. 
Była to szczególna perspektywa, stąd nasze pierwsze działania zmierzały do wkom-
ponowania się w europejskie struktury. Zawarliśmy 120 umów międzynarodowych, 
rozwijaliśmy projekty dydaktyczne w programach Socrates i Leonardo da Vinci. 
Utworzyliśmy Biuro Programów i Współpracy Międzynarodowej, które nie zajmowało 
się kupowaniem biletów dla wyjeżdżających za granicę, ale prawdziwym rozwojem 
wymiany między uczelniami. Były to sprawy o podstawowym znaczeniu. Moim ide-
ałem było, aby każdy student, no, może nie każdy, ale część studentów, przynajmniej 
przez kilka miesięcy odbywała staże i praktyki za granicą. Dzisiaj to wszystko owocu-
je, szczególnie w projektach europejskich. Kosztowało nas to sporo wysiłku,  
ale warto było. 
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prof. dr hab. Florian Kuźnik  
2002–2008  
rektor Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego  
w Katowicach

Quae sursum sunt quaerite („Szukajcie tego, co w górze”, Kol. 3,1). Te słowa z listu 
św. Pawła do Kolosan były ulubionym zawołaniem, mottem dr. J. Lisaka. Mają one 
rzecz jasna swój kontekst religijny – „jeśliście więc razem z Chrystusem powstali 
z martwych, szukajcie tego, co w górze”. Wydają się one także bardzo pomocne dla 
ludzi pracujących i studiujących w szkole, która zajmuje się rzeczami bardzo prak-
tycznymi, przyziemnymi, i w której praktyczność może łatwo przemienić się w po-
wierzchowność i nieetyczność. Rozważając różne kwestie rachunku kosztów, funkcjo-
nowania giełd, zjawisk inflacji, wzrostu gospodarczego, założeń polityki gospodarczej, 
warto według własnej wrażliwości moralnej i duchowej pamiętać o tym, co w górze, 
pamiętać, że homo ethicus jest przed homo oeconomicus, a ekonomia jest częścią 
kultury narodu; z kultury wyrasta i o kulturze narodu zaświadcza. 
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prof. dr hab. Jan Pyka  
2008–2012 
rektor Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego 
w Katowicach (2008–2010) / Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach (2010–2012)

Istotnym czynnikiem, który [podczas kadencji rektorskiej] decydował o postrzeganiu 
Uniwersytetu Ekonomicznego, była aktywność uczelni w regionie. Żyła ona ,,życiem 
regionu”. Dzięki silnym więziom z gospodarką i samorządami regionalnymi nawią-
zywano do idei, która legła u podstaw utworzenia naszej szkoły. Projekty nauko-
wo-badawcze, eksperckie i działalność doradcza o zasięgu regionalnym, krajowym, 
transgranicznym i unijnym budowały uznaną pozycję uczelni w środowisku akade-
mickim, gospodarczym i samorządowym. Znakiem szczególnym mojej kadencji była 
niezwykle zaangażowana działalność Klubu Przyjaciół Uczelni oraz Stowarzyszenia 
Absolwentów. W zamyśle rektora ich działalność miała tworzyć fundament pewnej 
,,kultury ekonomicznej”, inspirującej i ważnej dla tożsamości przyszłych absolwentów 
Uniwersytetu Ekonomicznego.
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prof. dr hab. Leszek Żabiński   
2012–2016  
rektor Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach

Wiadomo, że misją nowoczesnej szkoły wyższej są badania naukowe i rozwój 
wiedzy. Na to, czym się zajmujemy, jest szczególne zapotrzebowanie. (…) Od tej 
strony uczelnia, mająca rangę Uniwersytetu Ekonomicznego, musi potwierdzać, że 
jest w stanie takim oczekiwaniom sprostać, oferując pogłębione analizy procesów 
i propozycje dotyczące różnych obszarów i poziomów szczegółowości. Myślę, że w tej 
kwestii jednostki uczelniane zmobilizowały się bardziej, niż miało to miejsce kiedyś. 
(…) Drugą sferą jest kształcenie. Bez wątpienia wynika ono z rozwoju naukowego, 
ale też ma swoje kwestie autonomiczne. Wśród nich wskazałbym na poszukiwanie 
sposobów skutecznego przekazywania wiedzy oraz pobudzanie wśród studentów 
autentycznej zdolności do kształcenia się, rozwijania. Wreszcie sferą trzecią (…) są już 
nie tyle kontakty z praktyką gospodarczą, co tworzenie stałych powiązań z nią.
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dr hab. Robert Tomanek, prof. UE  
2016–2020 
rektor Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach

Uniwersytety są podstawą kultury i cywilizacji europejskiej. Są instytucjami wielo-
wymiarowymi o niezwykle złożonej strukturze, kulturze i systemie wartości. Tak też 
należy postrzegać Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. (…) Dzięki wytężonej 
pracy i wyrzeczeniom wzrosła wartość marki uniwersytetu, a także – mam takie 
przeświadczenie – poczucie wartości Almae Matris wśród kadry akademickiej i stu-
dentów. (…) Biznes (a to nasz podstawowy partner) działa w krótszych horyzontach 
czasu niż nauka, ale to przecież nasze zadanie pokazać wartość refleksji naukowej 
i rozważań teoretycznych. Jaka byłaby wartość naszych badań, których docelowym 
adresatem jest otoczenie społeczno-gospodarcze, jeślibyśmy nie potrafili nawiązać 
dialogu i przekonać do wartości naszej pracy.
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prof. dr hab. inż. Celina Olszak 
2020–nadal 
rektor Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach

Celem uczelni wyższej powinno być umiejętne równoważenie tradycji akademickiej 
z efektywnością ekonomiczną. Realizacja tego celu nie jest z pewnością prosta, ale 
jest to w moim odczuciu słuszna droga, która pozwoli uniwersytetom na przetrwanie 
w dłuższej perspektywie czasowej. To sposób na uchronienie uczelni od korporacyj-
ności oraz biurokratyzacji. Kwestia finansów jest oczywiście istotna, ale misją uczelni 
powinno być przede wszystkim budowanie kapitału intelektualnego. Najważniejszym 
zasobem uczelni powinni być ludzie – bo to jest „motor” każdego uniwersytetu. Na-
szymi inwestycjami w najbliższym czasie powinny być inwestycje w kapitał intelek-
tualny i relacyjny. Dobra kadra, odpowiednio zmotywowana do twórczej pracy, jest 
gwarantem sukcesu i źródłem tworzenia przewagi konkurencyjnej.
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Poczet:
----- doktorów honoris causa uczelni

----- uhonorowanych Medalem  
im. Karola Adamieckiego

----- profesorów honorowych 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach
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Doktorzy honoris causa

Minister górnictwa i energetyki (1959–1974), 
wiceprezes Rady Ministrów (1970–1975),  
ambasador w Czechosłowacji (1975–1982)

Profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu 
Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze

Geograf, kartograf, rektor WSE (1958–1965), 
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowi-
cach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Profesor ekonomii w dyscyplinie gospodarki 
przestrzennej, statystyk i ekonometryk, profe-
sor Erasmus University w Rotterdamie, George 
Mason University USA

Profesor nauk ekonomicznych, statystyk, 
profesor Akademii Ekonomicznej w Krakowie 
i Uniwersytetu Jagiellońskiego, żołnierz Armii 
Krajowej

Niemiecki socjolog, profesor Uniwersytetu 
w Trewirze, przewodniczący Komitetu Społecz-
nego Niemieckiej Komisji UNESCO, założyciel 
i dyrektor Centrum Studiów Europejskich Uni-
wersytetu w Trewirze

Polityk, publicysta, ostatni premier PRL 
i pierwszy premier III Rzeczypospolitej, 
Kawaler Orderu Orła Białego

1972

1972

1987

1987

1995

1995

1998

Jan Mitręga

Hans Borchert

Józef Szaflarski

Jean H.P. Paelinck

Kazimierz Zając

Bernd Hamm

Tadeusz Mazowiecki

Wyższa Szkoła 
Ekonomiczna 

w Katowicach

Akademia  
Ekonomiczna  

im. Karola  
Adamieckiego  
w Katowicach
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1999

2004

2005

2011

2013

Bohdan Gruchman

Ber Haus

Leszek Balcerowicz

Jacques Delors

Szewach Weiss

Profesor ekonomii, prawnik, dyplomata i dzia-
łacz społeczny, rektor Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu (1989–1996)

Profesor ekonomii, wybitny przedstawiciel 
nauk o zarządzaniu, wieloletni profesor Aka-
demii Ekonomicznej im. Oskara Langego we 
Wrocławiu 

Polityk i ekonomista, profesor nadzwyczajny 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,  
wiceprezes Rady Ministrów i minister finan-
sów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego 
(1989–1991), Jana Krzysztofa Bieleckiego 
(1991) i Jerzego Buzka (1997–2000), prezes 
Narodowego Banku Polskiego (2001–2007). 
Kawaler Orderu Orła Białego 

Francuski ekonomista i polityk, w latach 
1985–1995 przewodniczący kolejnych Komisji 
Europejskich, przewodniczący Rady Dyrekto-
rów Kolegium Europejskiego w Brugii, współ-
twórca wspólnotowej polityki względem 
krajów członkowskich i regionów oraz wpro-
wadzenia wspólnej waluty europejskiej

Izraelski polityk, profesor nauk politycznych, 
przewodniczący Knesetu (1992–1996), amba-
sador Izraela w Polsce (2001–2003)

Uniwersytet  
Ekonomiczny  

w Katowicach
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2015

2021

Bogusław Fiedor 

Malay Ghosh

Ekonomista specjalizujący się w ekonomii 
środowiska, historii myśli ekonomicznej oraz 
mikroekonomii, profesor Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu, w latach 2005–2012 
rektor

Światowy autorytet w zakresie teorii statysty-
ki oraz jej zastosowań między innymi w na-
ukach ekonomicznych i społecznych, profesor 
Uniwersytetu Florydzkiego

Uhonorowani Medalem  
im. Karola Adamieckiego
prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc (2003)
prof. zw. dr hab. Zbigniew Messner (2003)
prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita (2007)
prof. RNDr. Karel Rais, CSc (2012)
dr hab. Józef Kolonko, prof. UE (2012)
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prof. dr hab. Danuta Kempny
dr hab. Andrzej Barteczek 
dr hab. Alojzy Czech
prof. dr hab. Gabriela Łukasik
dr hab. Krystyna Melich-Iwanek
dr hab. Maria Michałowska
doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc.
prof. dr hab. Maciej Miszewski
prof. dr hab. Jan Pyka
prof. dr hab. Michał Seweryński, dr h.c.
prof. dr hab. Włodzimierz Szkutnik
dr hab. Jan Wojtyła
prof. dr hab. Jerzy Mika
prof. dr hab. Grażyna Gruszczyńska-Malec
prof. dr hab. Halina Buk
prof. dr hab. Elżbieta Lorek
dr hab. Alina Lipińska-Słota
prof. dr hab. Ewa Kieżel
prof. dr hab. Zofia Mielecka-Kubień
dr hab. Andrzej Rączaszek
prof. dr hab. Zdeněk Mikoláš
prof. dr hab. Henryk Zawadzki

Profesorowie honorowi Uniwersytetu  
Ekonomicznego w Katowicach
prof. dr hab. Andrzej St. Barczak, dr h.c. 
dr hab. Sigmund Barczyk
prof. zw. dr hab. Henryk Bieniok
prof. dr hab. Halina Henzel
dr hab. Anna Kostur
prof. zw. dr hab. Józefa Kramer
prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita, dr h.c.
prof. dr hab. Halina Zadora
prof. Kazimierz Zaraś
prof. dr hab. Krzysztof Zadora
prof. dr hab. Joanna Żabińska
prof. dr hab. Leszek Żabiński
prof. dr hab. Mariusz Bratnicki
prof. dr hab. Krystyna Lisiecka
prof. dr hab. Barbara Woźniak-Sobczak
dr hab. Józef Kolonko
prof. dr hab. Dorota Kotlorz
prof. dr hab. Krystyna Znaniecka
prof. dr hab. inż. Henryk Brandenburg
prof. dr hab. Andrzej Klasik
prof. dr hab. inż. Jerzy Mikulski
dr hab. Teresa Żabińska



31

Kierunki studiów 1936–2021

Organizacji przemysłowej

Prawno-administracyjny

Handlowy

Finanse przedsiębiorstw

Planowanie finansowe

Rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych

Finanse i rachunkowość przemysłu

Ekonomika i planowanie finansów

Ekonomika handlu

Ekonomika przemysłu węglowego

Ekonomika przemysłu górniczego

Ekonomika przemysłu hutniczego

Ekonomika przemysłu energetycznego

Ekonomika przemysłu chemicznego

Ekonomika przemysłu budowlanego

Ekonomika i organizacja budownictwa

Ogólnoekonomiczny

Ekonomika przemysłu

Ekonomiczno-matematyczny

Ekonomiczno-organizacyjny

Ekonomika handlu wewnętrznego

Ekonomika żywienia

Ekonomika transportu

1937
1938
1948
1950
1950
1950
1950
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1954
1957
1957
1965
1965
1968
1968
1969

1951
1950
1950
1958
1958
1958
1958
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1958
1958
1965
1970
1970
1973
1973
1973

rok rozpoczęcia rok zakończenia nazwa kierunku
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rok rozpoczęcia rok zakończenia nazwa kierunku

Ekonomika budownictwa

Ekonomika przemysłu

Finanse i rachunkowość

Organizacja pracy i zarządzanie

Ekonomika i organizacja handlu zagranicznego

Cybernetyka ekonomiczna i informatyka

Ekonomiczno-społeczny

Ekonomika i organizacja obrotu i usług /

Ekonomika i organizacja obrotu towarowego i usług

Ekonomika i organizacja produkcji

Ekonomika i organizacja transportu

Organizacja i zarządzanie

Planowanie i finansowanie gospodarki narodowej

Finanse i bankowość

Zarządzanie i marketing

Ekonomia

Informatyka i ekonometria

Gospodarka przestrzenna

Finanse i rachunkowość

Zarządzanie

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Informatyka

Logistyka

1971
1971
1971
1971
1973
1973
1973
1973

1973
1973
1973
1989
1992
1992
1992
1992
2005
2007
2007
2008
2009
2009

1973
1973
1973
1973
1987
1992
1992
1992

1992
1992
1992
1992
2006
2007
nadal
nadal
nadal
nadal
nadal
nadal
nadal
nadal
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rok rozpoczęcia rok zakończenia nazwa kierunku

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

Gospodarka i zarządzanie publiczne

Gospodarka turystyczna

Analityka gospodarcza

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Logistyka

International business

Finanse menedżerskie

Przedsiębiorczość i finanse

Finanse i rachunkowość

Bezpieczeństwo wewnętrzne

E-commerce

Logistyka w biznesie

Rachunkowość i podatki

Bezpieczeństwo w biznesie

Gospodarka miejska i nieruchomości

Finance and Accounting for Business

Gospodarka cyfrowa

2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2014
2014
2015
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2021
2021

nadal
nadal
nadal
nadal
nadal
nadal
nadal
nadal
nadal
nadal
nadal
nadal
nadal
nadal
nadal
nadal
nadal
nadal
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Z archiwum

dr Józef Lisak

Pierwsza siedziba uczelni  
w latach 1936–1946
– pomieszczenia gmachu 
Śląskich Technicznych
Zakładów Naukowych
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Budynek przedwojennej Szkoły 
Powszechnej im. Królowej Jadwigi, 
obecnie budynek A

Rektorat w 1946 r.
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Dom Ludowy w Zawodziu, ok. 1930 r., 
(wybudowany w miejscu Starej  
Strzelnicy), obecnie budynek L

Stara Strzelnica
w Zawodziu, ok. 1910 r., 
obecnie budynek L

Pocztówka z dawnego 
Zawodzia, przedwojenny widok 
z wieży obecnego rektoratu

Ekonomia jednostkowa – 
najważniejsza pozycja autorstwa 
dr. Józefa Lisaka, organizatora  
i pierwszego rektora uczelni
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Ratusz w Zawodziu 
zniszczony w wyniku 
eksplozji w 1945 r., 
obecnie rektorat

Czytelnia w rektoracie, ok. 1949 r. 

Katowice-Zawodzie. Szkoła
Powszechna im. Królowej 
Jadwigi, obecnie budynek A

Pocztówka z ówczesnym ratuszem, 
dziś budynkiem rektoratu
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Inauguracja roku akademickiego 
w 1947 r.
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Domy studenckie w Katowicach-
-Ligocie, lata 50.

Inauguracja roku akademickiego
1966/67

Prof.  A. Melich (lata 60. 
XX w.), fot. Z. Rydet

Obchody 20-lecia uczelni
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Prof. J. Szaflarski (lata 60. 
XX w.), fot. Z. Rydet

Prof. H. Hermanowski 
(lata 60. XX w.), fot. Z. Rydet

Prof. P. Tendera 
(lata 60. XX w.), 
fot. Z. Rydet
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Studenci WSE w latach 60. XX w., fot. Z. Rydet
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Studenci WSE w latach 60. XX w.,
fot. Z. Rydet

Zajęcia laboratoryjne w latach  
60. XX w., fot. Z. Rydet

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
w Katowicach z 1957 i 1966 r.
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Zajęcia laboratoryjne w latach 
60. XX w., fot. Z. Rydet

Wejście do budynku A, 1964 r.
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Zespół Studenckiego Radia Ligota (koniec lat 60. 
XX w.), w środku – późniejszy kanclerz W. Mitoraj, 
drugi od prawej – F. Kuźnik, rektor w latach 
2002–2008

W. Mitoraj –  wówczas 
kierownik Studenckiego 
Radia Ligota
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Prorektor prof. Z. Pawłowski 
składa gratulacje dyrektor 

biblioteki mgr M. Czaplickiej, 
przełom lat 60. i 70. XX w.

Prof. K. Roszko (lata 80. XX w.) 

Pierwszy od lewej doc. J. Wiesner, pierwszy 
od prawej prof. S. Dziadek (lata 80. XX w.)

Prof. M. Sołtysik (lata 80. XX w.)
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Inauguracja roku akademickiego
1987/88, obchody 50-lecia uczelni

Lata 70. i 80. – powstanie 
kompleksu nowych obiektów
tworzących kampus akademicki 
(bud.: B, D, E, C, F) – basen 
w budynku C

Obchody 40-lecia uczelni
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Obchody 60-lecia uczelni
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Technologie poligraficzne (2004 r.)
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Budynek D przy ul. Bogucickiej 
– oddany do użytku w 1979 r., 
rozebrany w 2019 r.
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Silesianie wraz z ówczesnym prorektorem 
prof. L. Żabińskim podczas audiencji 
u papieża Jana Pawła II, 1990 r.
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Promocje habilitacyjne 
w kadencji rektorskiej 

prof. J. Wojtyły, 1999 r. 

Logistycy zebrani na 7th Global Manufacturing 
Research Group Workshop, Katowice 1997 r.

Współpracownicy na tradycyjnych imieninach 
u prof. Lucyny Frąckiewicz, 1999 r.
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Prof. J. Wojtyła, T. Mazowiecki (dr honoris  
causa uczelni) oraz prof. T. Sporek, 2000 r.

Prof. U. Zagóra-Jonszta oraz prof. S. Swadźba 
otwierają konferencję Systemy gospodarcze  
i ich ewolucja, 2013 r.

Doktorat honoris causa dla prof. Szewacha 
Weissa, na zdjęciu również prof. R. Tomanek 
i prof. U. Zagóra-Jonszta, 2013 r.
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Silesianie, fot. Lentil Studio

Występ uczelnianego chóru 
podczas Metropolitalnego 

Festiwalu Chóralnego, 2019 r., 
fot. N. Jonszta
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Słowo rektoraSzkoły naukowe 
i historia organizacji
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Katowicka szkoła badań regionalnych

Szkoła powstała i  rozwijała się w środowisku naukowym dzisiejszej Katedry Badań Strategicznych i Regio-
nalnych. Aktualnie jej zapleczem kadrowym jest także Katedra Gospodarki Przestrzennej i  Środowiskowej. 
Genezy szkoły można dopatrywać się w zespole, który powstał w końcu lat 60. XX w. w ówczesnym Zakładzie 
Planowania i Polityki Gospodarczej na Wydziale Przemysłu. Zespół skupił się najpierw wokół prof. Bronisława 
Sokołowskiego. Po przejściu prof. B.  Sokołowskiego na emeryturę kierowanie zakładem, a  potem katedrą 
przejął prof. Andrzej Klasik. Profesor B. Sokołowski był człowiekiem niezwykle życzliwym dla swoich współ-
pracowników, pozwalającym na poszukiwanie indywidualnych ścieżek rozwoju personalnego. Z tego zespołu 
wyrosło kilku liderów. Według późniejszej tytulatury byli to profesorowie: Andrzej Klasik, Franciszek Piontek 
i Jędrzej Krakowski. 

Profesorowie F. Piontek i J. Krakowski w połowie lat 70. XX w. wyszli poza powstałą w 1975 r. Katedrę Polityki 
Gospodarczej i  Systemów Planowania i  stworzyli własne, cieszące się uznaniem środowiska naukowe. Kie-
rowanie katedrą objął, wtedy jeszcze docent, A. Klasik i wyprofilował ją w kierunku szeroko pojętych badań 
regionalnych. 

Początki szkoły, która tworzyła się u zarania interdyscyplinarnych badań regionalnych w Polsce, były znaczone 
pracami naukowymi prof. A. Klasika. Jego rozpoznawalność w środowisku naukowym pozwalała mu urucho-
mić ciąg badań empirycznych podejmujących aktualne w swoim czasie tematy ważne dla gospodarki i polity-
ki regionalnej w Polsce. Badania te w kolejnych latach dotyczyły wieloszczeblowości decyzji inwestycyjnych 
przesądzających o  rozwoju regionalnym kraju, tworzenia się układów kompleksowych w gospodarce regio-
nalnej, studiów lokalizacyjnych w miejscach dużej koncentracji działalności gospodarczej, rozwoju miejskiego 
głównie w obszarach koncentracji przemysłu. Z projektów badawczych realizowanych w ramach ówczesnych 
centralnych programów węzłowych i międzyresortowych powstawały publikacje w wydawnictwach o zasięgu 
krajowym i międzynarodowym. 

Profesor B. Sokołowski (1909–1984) w drugiej połowie lat 60. XX w. zorganizował 
w uczelni zespół naukowy zajmujący się tematyką planowania i polityki gospodarczej. 
Był to zespół młodych ludzi, których rozwój personalny postępował bardzo szybko. 
Zasługą profesora było wysyłanie wszystkich nowo przyjętych do pracy na staże na-
ukowe do jednostek, które miały w danej dziedzinie renomę ogólnopolską. Tak kolejno 
trafialiśmy do warszawskiej SGPiS, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki War-
szawskiej czy instytutów PAN i resortowych; każdy wedle wybranej przez siebie specja-
lizacji naukowej. Wielka życzliwość prof. B. Sokołowskiego dla młodych pracowników 
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owocowała rozszerzeniem spektrum badawczego zespołu i szybkim przygotowaniem 
doktoratów. 

W latach 70. wielu z nas zaczęło orientować się w kierunku planowania przestrzen-
nego, polityki regionalnej oraz urbanistyki i gospodarki regionalnej. Była to naturalna 
ewolucja ludzi, którzy wychodzili z metodologii podejmowania decyzji gospodarczych, 
planowania gospodarczego, polityki rozwoju. Profesor popierał to w całej rozciągłości.

Życzliwość profesora obejmowała także sprawy życiowe jego młodszych współpracow-
ników. Na stałe mieszkał w Krakowie. Od poniedziałku do piątku korzystał jednak z po-
koju na drugim piętrze rektoratu. Przez jakiś czas dzielił go z prof. Zbigniewem Paw-
łowskim. Tam nas czasami przyjmował, życzliwie wypytywał również o sprawy bytowe, 
pomagał załatwiać kwestie finansowe, mieszkaniowe, służył radą. Nigdy nie przeszedł 
obojętnie obok naszych problemów. Podczas jego pogrzebu na cmentarzu Rakowickim 
czuliśmy, że kończy się pewien istotny okres w naszym życiu zawodowym.

Florian Kuźnik

W drugiej połowie lat 70. XX w. ukształtował się skupiony wokół prof. A. Klasika zespół badawczy i publikujący. 
Stanowili go (w kolejności alfabetycznej, bez tytulatur): Zygmunt Barczyk, Andrzej Barteczek, Jerzy Biniecki, 
Wacław Frenkiel, Józef Janik, Jerzy Królik, Florian Kuźnik, Bogumił Szczupak, Janusz Sztukowski. Później, w la-
tach 80., pojawili się nowi pracownicy. Niektórzy na skutek zawirowań politycznych opuścili kraj. 

Druga połowa lat 80. XX w. otworzyła zespół na nowe metodologie i nowe obszary badań i współpracy in-
terdyscyplinarnej. Z inspiracji prof. A. Klasika uruchomione zostały badania strategiczne wykorzystujące me-
todologię ówczesnego planowania strategicznego. Owocem tych studiów była pierwsza w Polsce książka na 
ten temat pt. Planowanie strategiczne (PWE, Warszawa 1993) oraz badania empiryczne dla przedsiębiorstw. 
W drugiej połowie lat 80. zawiązała się także współpraca ze środowiskiem urbanistów śląskich. Jej polem stał 
się proces przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa katowickiego. W  ramach 
prac nad założeniami do planu zostały opracowane scenariusze rozwoju i zagospodarowania przestrzennego 
województwa katowickiego pod kierunkiem metodycznym prof. A.  Klasika. W  pracach nad scenariuszami, 
a później nad przygotowaniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego uczestniczył już cały zespół 
badawczy. Wykorzystano wtedy, przygotowane metodycznie przez prof. A. Klasika, nowe metody analizy stra-
tegicznej – analizę strukturalną, analizę sytuacyjną, metody wielokryteriowego wyboru – przystosowane do 
specyfiki planu regionalnego ówczesnego województwa katowickiego. Doświadczenia studialno -analityczne 
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nad przemysłem województwa katowickiego uzyskane w pracach nad planem regionalnym rodziły koncepcje 
restrukturyzacji tego przemysłu. 

Od lat 90. XX w. naukowcy regionaliści z uczelni angażują się w tworzenie wielu stra-
tegii rozwoju lokalnego, aglomeracyjnego i regionalnego, od Dolnego Śląska, poprzez 
Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Opracowują również liczne polityki dziedzino-
we – z zakresu gospodarki, rewitalizacji czy zarządzania usługami publicznymi.

Lata 90. XX w. znaczone były dużą aktywnością pracowników związanych z badaniami regionalnymi w prak-
tyce życia gospodarczego i publicznego kraju i  regionu. Wielu z nich angażowało się w różne opracowania 
studialne i  eksperckie związane z  przebudową gospodarki przestrzennej i  tworzeniem się zrębów polityki 
regionalnej w nowych warunkach ustrojowych. Niektórzy włączali się wprost w życie publiczne jako radni, 
członkowie zarządów gmin, doradcy gremiów rządowych i samorządowych. 

U progu XXI w. Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych została zasilona pracownikami z innych uczelni. 
Do zespołu dołączył prof. Krystian Heffner, który szybko stworzył własne środowisko badawcze, a później Ka-
tedrę Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej, którą kieruje do dziś. Profesor pozostaje także aktywny jako 
ekspert i doradca w środowisku opolskim, co istotnie wzbogaca katowicką szkołę badań regionalnych. Z kolei 
prof. Henryk Brandenburg, wywodzący się ze środowiska Politechniki Śląskiej, stworzył zespół specjalizujący 
się w zarządzaniu projektami lokalnymi i regionalnymi. Sukcesywnie następował rozwój naukowy pracowni-
ków. W drugiej dekadzie XXI w. tytuł profesora uzyskali: H. Brandenburg i F. Kuźnik, a stopnie naukowe doktora 
habilitowanego: Adam Drobniak, Małgorzata Czornik oraz Małgorzata Twardzik.

Od 2018 r. Katedrą Badań Strategicznych kieruje prof. A. Drobniak. Uruchamia nowe kierunki badań w part-
nerstwie z  innymi ośrodkami naukowymi – nad rezyliencją miast, hybrydyzacją rozwoju oraz aktualnie nad 
transformacją regionów w warunkach zielonego ładu europejskiego.

W efekcie realizacji kilku projektów badawczych na temat konkurencyjności regionów, 
sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji miejskich 
katowicka szkoła badań regionalnych wpisuje się w badania regionalne ze swoim ory-
ginalnym ujęciem konkurencyjności i gospodarki kreatywnej w regionach i miastach.
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W latach 2006–2012 zespół regionalistów uczestniczył w trzech dużych projektach fore-
sightowych, realizowanych w konsorcjum Politechniki Śląskiej, Głównego Instytutu Gór-
nictwa oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Dotyczyły one: priorytetowych tech-
nologii dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego, rozwoju sektora usług 
publicznych w górnośląskim obszarze metropolitalnym oraz wyzwań zrównoważonego 
użytkowania terenu w regionie. Projekty te stały się później podstawą refleksji teoretycz-
nej na temat nowego typu polityki strategicznej w regionach, wyzwań przyszłości, przed 
którymi stoją regiony, rodzenia się nowych specjalizacji regionalnych, kreatywności 
w miastach poprzez metropolitalne usługi kulturalne czy wehikułów rozwoju lokalnego 
i regionalnego. Do dziś ich wyniki znajdują odzwierciedlenie w polityce regionu.

Katowicka szkoła ekonomii

Szkoła skupiona jest głównie wokół obecnej Katedry Ekonomii, w której na przestrzeni lat wyłoniły się dwa 
główne nurty badań. Przedmiotem badań pierwszego z nich są systemy gospodarcze, a drugiego – historia 
myśli ekonomicznej.

Jednym z dwóch zespołów, które można wyodrębnić w najnowszej historii Katedry Ekonomii, jest zespół pro-
wadzący badania nad systemami gospodarczymi. Początki badań sięgają lat 90. XX w., kiedy rozpoczął się 
proces transformacji systemowej, a wraz z nim dyskusja nad docelowym modelem gospodarczym Polski. Po-
pularność zdobył wtedy model społecznej gospodarki rynkowej (znalazł on swe miejsce w zapisach Konstytucji 
z 1997 r. jako podstawa ustroju gospodarczego RP). 

W tym czasie w Katedrze Ekonomii powstał Zakład Systemów Gospodarczych (ZSG), którym kierował prof. 
Joachim Meisner. Z jego inicjatywy katedra rozpoczęła cykl konferencji na temat społecznej gospodarki ryn-
kowej, których w latach 1991–1997 zorganizowano siedem, a Katedra Ekonomii stała się jednym z nielicznych 
ośrodków naukowych w Polsce prowadzących badania nad powyższą problematyką. Głównym organizatorem 
konferencji była prof. Ewa Okoń -Horodyńska, a współpracował z nią prof. Stanisław Swadźba, który w 1997 r. 
został kierownikiem ZSG. Pod jego kierunkiem zakład kontynuował badania nad krajowymi systemami gospo-
darczymi już w szerszym kontekście. Rozpoczął także nowy cykl konferencji pod wspólnym tytułem „Systemy 
gospodarcze i  ich ewolucja”. Do 2021 r. odbyło się 13 konferencji na ten temat gromadzących środowisko 
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badaczy systemów gospodarczych. Od początku cykl konferencji pomyślany był jako forum dyskusji interdy-
scyplinarnych, a więc uczestniczyli w nich także socjolodzy, psycholodzy społeczni, politolodzy, filozofowie 
i historycy zajmujący się kwestiami zmian systemowych oraz efektów transformacji systemowej. 

Postrachem młodych uczestników konferencji poświęconych systemom gospodarczym 
był zawsze prof. Andrzej Matysiak, który zwykł szczegółowo wypytywać o falsyfiko-
walność hipotez i inne kwestie metodyczne, a następnie gwałtownie wytykać wszelkie 
błędy. Czasy się jednak zmieniają. Na jednej z ostatnich konferencji, po dość słabym 
wystąpieniu jednego z doktorantów, prof. A. Matysiak w nietypowy dla siebie, spokojny 
i delikatny sposób zaczął podpowiadać korekty metodyczne. Doktorant długą i szcze-
gółową wypowiedź profesora skomentował jednym zdaniem: „Mam inną opinię”, nie 
odnosząc się zupełnie do propozycji profesora i zapominając, że w badaniach nauko-
wych nie ma miejsca na „opinie”.

Na jednej z konferencji doszło też do zaciętego pojedynku na argumenty ekonomiczne 
pomiędzy profesorami Edwardem Łukawerem i A. Matysiakiem w kwestii tempa i po-
prawności kierowania procesem transformacji w Polsce. Spór dotyczył spraw w istocie 
nieweryfikowalnych w danym momencie i organizatorzy musieli wykazać się talentem 
dyplomatycznym, by zredukować wywołane napięcie.

Równolegle zespół ZSG prowadził badania własne na ten temat. Od samego początku cechą wyróżniającą 
te badania było konsekwentne stosowanie instrumentarium ekonomii instytucjonalnej. Wypracowane podej-
ście metodyczne zastosowano zarówno do rozważań nad transformacją systemową krajów Europy Środkowo-
-Wschodniej, jak i do analizy komparatywnej systemów gospodarczych Unii Europejskiej, a następnie w ujęciu 
globalnym. Ich efektem były 22 monografie zbiorowe pod redakcją naukową prof. S. Swadźby, monografie au-
torskie publikowane przez poszczególnych członków zespołu, a także wiele artykułów naukowych i referatów 
wygłoszonych na konferencjach naukowych.

Drugi nurt badań w katedrze dotyczy historii myśli ekonomicznej. Badania nad rozwojem koncepcji teoretycz-
nych w ekonomii mają na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach długą tradycję, ale nabrały szczególnej 
dynamiki od lat 90. XX w. W 1997 r., z inicjatywy prof. Urszuli Zagóry -Jonszty, odbyła się pierwsza ogólnopolska 
konferencja poświęcona myśli ekonomicznej II Rzeczypospolitej Polskiej. Pomimo skromnego liczebnie środo-
wiska historyków myśli ekonomicznej zainteresowanie konferencją było bardzo duże. Nabrała ona cyklicznego 
charakteru i na długo stała się najważniejszym miejscem spotkań historyków myśli ekonomicznej w Polsce. 
W latach 1997–2019 odbyło się 12 spotkań pod wspólnym tytułem „Dokonania współczesnej myśli ekonomicz-
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nej”. Gościli na nich zarówno ówcześni nestorzy – profesorowie E. Łukawer i Wacław Stankiewicz, jak i przed-
stawiciele młodego pokolenia. Konferencja ta do dziś stanowi unikalną inicjatywę w skali Polski i cieszy się 
niesłabnącym zainteresowaniem nie tylko historyków myśli, ale również przedstawicieli innych subdyscyplin 
ekonomii, przyczyniając się do integracji środowiska historyków myśli ekonomicznej i teoretyków ekonomii. 

Jednocześnie w Katedrze Ekonomii, pod kierunkiem prof. U. Zagóry -Jonszty, prowadzone były badania nad 
historią myśli ekonomicznej. Ideą przewodnią było pokazanie polskiej myśli ekonomicznej na tle ekonomii za-
chodniej i wykazanie, że nie miała ona wyłącznie charakteru odtwórczego. Przyjęta analiza historyczna i kom-
paratywna pozwoliła wykazać specyfikę polskiego dorobku w zakresie teorii ekonomii, a także podobieństwa 
i różnice między polską a zachodnią myślą ekonomiczną. Cechą szczególną prowadzonych badań była analiza 
podstawowych kategorii ekonomicznych (m.in. wartości, własności, wolności, państwa, dobrobytu, ubóstwa) 
z perspektywy różnych kierunków ekonomicznego myślenia. Efektem prowadzonych badań jest ponad 20 mo-
nografii zbiorowych, monografii autorskich członków zespołu, a także wiele artykułów naukowych, referatów 
i wystąpień na konferencjach naukowych.

Profesor E. Łukawer, legenda i nestor środowiska historyków myśli ekonomicznej, 
prowadził liczne zaciekłe dyskusje z przedstawicielami młodego pokolenia. Na jednej 
z konferencji w sesji popołudniowej wywiązała się gorąca debata nad zastosowaniem 
metod statystycznych i ekonometrycznych w ekonomii. Grupa młodych badaczy, za-
fascynowana kliometrią, broniła jej zastosowania do badania historii, prof. E. Łukawer 
gwałtownie oponował. Dyskusja stawała się coraz gwałtowniejsza i przedłużała się, 
przekraczając wszelkie limity czasowe, także te związane z zaplanowaną uroczystą ko-
lacją. Dla uczestników konferencji ta wymiana zdań była jednak fascynująca. Mimo że 
organizatorzy w końcu zamknęli sesję, to wszyscy pozostali w sali, a uroczysta kolacja 
opóźniła się o kilka godzin. 

Na innej konferencji dwaj młodzi badacze tłumaczyli dość nonszalancko teorię chaosu 
deterministycznego, która wówczas była wielkim odkryciem. Posługiwali się herme-
tycznym językiem i pozostali uczestnicy dyskusji czuli się zagubieni. Profesor E. Łu-
kawer swoim tubalnym głosem zapytał: „Czy panowie, posługując się teorią chaosu, 
analizujecie proces gospodarczy od strony popytowej czy podażowej?”. Zapadła cisza. 
Tym prostym pytaniem przywrócił na właściwe tory dyskusję na temat metod badań 
ekonomicznych.
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W latach 90 XX w. z Katedry Ekonomii wyodrębnił się zespół zajmujący się finansami i bankowością (m.in. prof. 
Irena Pyka oraz prof. Joanna Żabińska), a także zespół zajmujący się międzynarodowymi stosunkami gospo-
darczymi (m.in. prof. Tadeusz Sporek). 

Ze środowiska Katedry Ekonomii wywodzą się także prof. Ewa Okoń -Horodyńska (kierownik Katedry Ekonomii 
i Innowacji w Uniwersytecie Jagiellońskim) oraz prof. Helena Tendera -Właszczuk (kierownik Katedry Studiów 
Europejskich i Integracji Gospodarczej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie).

W zespole badającym systemy gospodarcze od początku ZSG pracowali m.in. obecny kierownik Katedry Eko-
nomii prof. Jacek Pietrucha, prof. Izabela Ostoj – obecna dziekan Wydziału Ekonomii oraz prof. Sławomir Czech 
(kierownik Katedry Ekonomii Politycznej). 

Badania związane z systemami gospodarczymi, instytucjonalizmem oraz historią myśli ekonomicznej są kon-
tynuowane, z uwzględnieniem nowych wyzwań (cyfryzacja, automatyzacja, zmiany klimatyczne, pandemia), 
nowych prądów badawczych oraz nowych koncepcji metodycznych, w zespołach prof. Barbary Danowskiej-
-Prokop, prof. I. Ostoj oraz prof. J. Pietruchy.

Katowicka szkoła ekonomiki transportu i mobilności miejskiej

Początki szkoły datują się na koniec lat 60. XX w. Przyczyną podjęcia badań w zakresie przewozów pasażer-
skich w miastach były dwa czynniki. Pierwszy związany z zapotrzebowaniem płynącym z praktyki – ówczesne 
województwo katowickie było najsilniej uprzemysłowione w kraju. Drugim był brak wystarczających badań 
w zakresie gospodarowania w transporcie. Stąd rozpoczęto naukowe rozważania nad przemieszczaniem się 
ludzi. 

Warunki do prowadzenia badań i kształcenia studentów zostały stworzone w ówczesnej Wyższej Szkole Eko-
nomicznej w Katowicach, w której w 1968 r. utworzono Samodzielny Zakład Ekonomiki Transportu i rozpoczęto 
kształcenie w zakresie ekonomiki transportu. 

Podejmowane wyzwania badawcze odpowiadały zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez otoczenie gospodarcze. 
Od połowy lat 70. XX w. prowadzone badania obejmowały zagadnienia polityki transportowej, zrównoważo-
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nego rozwoju, oddziaływania transportu na otoczenie oraz wyceny związanych z tym negatywnych skutków. 
W latach 80. zakres badań poszerzył się o zagadnienia geografii transportu, zagospodarowania przestrzen-
nego miast, sieci komunikacyjnej obszarów zurbanizowanych. Później prowadzone przez zespół pracowników 
w  Instytucie Ekonomiki Transportu i Katedrze Transportu badania dotyczyły przekształceń organizacyjnych 
miejskiego transportu zbiorowego, konkurencyjności transportu zbiorowego, integracji, taryf i cen oraz mo-
bilności. 

Do utworzenia Samodzielnego Zakładu Ekonomiki Transportu przyczynił się doc. Jan Wiesner, który został 
następnie jego kierownikiem. Później, od 1976 r., po utworzeniu Instytutu Ekonomiki Transportu był on dyrek-
torem instytutu, a od 1992 r. aż do przejścia na emeryturę w 1999 r. kierował Zakładem Logistyki i Technologii 
Transportu. Pełnił również funkcje na wydziale oraz w strukturach uczelni. Docent J. Wiesner przykładał dużą 
wagę do rozwoju kadrowego kierowanego przez siebie instytutu. Był życzliwy i wyrozumiały w stosunku do 
pracowników, szanował ich poglądy, udzielał rad w zakresie ich rozwoju naukowego, pomagał nie tylko w za-
kresie związanym z pracą, ale również w sprawach osobistych i wykraczających poza obowiązki przełożonego, 
zjednywał w ten sposób ludzi i tworzył relacje sprzyjające rozwojowi naukowemu. Był uznanym autorytetem 
w  zakresie ekonomiki transportu. Jego badania koncentrowały się wokół zagadnień wykorzystania metod 
matematycznych oraz badań operacyjnych w transporcie. Proponowane rozwiązania dla praktyki były inno-
wacyjne i wybiegały na wiele lat do przodu. Przykładem mogą być propozycje z zakresu integracji transportu 
przygotowywane w Instytucie Ekonomiki Transportu na początku lat 80., a w praktyce wdrażane 10 lat później. 
Docent J. Wiesner był autorem i współautorem wielu publikacji i opracowań dla praktyki dotyczących prze-
kształceń organizacyjnych podmiotów transportu zbiorowego, prywatyzacji oraz urynkowienia transportu.

W 1976 r. pracę w Instytucie Ekonomiki Transportu podjął prof. Stanisław Dziadek, który w latach 1992–2002 
był kierownikiem Katedry Transportu. W Akademii Ekonomicznej profesor był uczestnikiem wielu organów 
kolegialnych. Prowadził badania w zakresie geografii ekonomicznej, szczególnie geografii transportu, a także 
w dziedzinie ekonomiki transportu. Jego prace dotyczyły m.in. funkcjonowania transportu w ośrodkach zur-
banizowanych, w szczególności w zakresie układów sieci transportowych oraz środków transportu zbiorowe-
go. Zajmował się zagadnieniami oddziaływania na środowisko oraz zależności pomiędzy zagospodarowaniem 
przestrzennym a zapotrzebowaniem na transport i kształtowaniem korytarzy transportowych. Był spokojny, 
rzeczowy, cechowała go duża życzliwość i wyrozumiałość, był świetnym nauczycielem i wychowawcą młodzie-
ży, miał wielu wychowanków. Wspierał rozwój naukowy pracowników.
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Wśród studentów krążyły legendy o prof. S. Dziadku, który urodzony i wychowany na 
Śląsku Cieszyńskim, gwarowo, po cieszyńsku, zmiękczał głoskę „cz”. Dlatego studenci 
słynne powiedzenie profesora „uczulam państwa na egzaminie na zagadnienia…” 
zmiękczali z przesadą, co wywoływało salwy śmiechu.

Na przestrzeni ponad 50 lat osoby zatrudnione początkowo w  Instytucie Ekonomiki Transportu, a  później 
Katedrze Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego, ukształtowały szkołę. Ośrodek katowicki stał się trwałym 
i ważnym miejscem badań, rozpoznawalnym nie tylko w innych ośrodkach naukowych w kraju, ale też i za 
granicą. Pracownicy współpracują z administracją rządową i samorządową. Przekształcenia, zmiany, realizo-
wane projekty inwestycyjne związane z transportem to często przedsięwzięcia, w przygotowaniu których brali 
i biorą udział pracownicy uniwersytetu.

Profesor Kajetan Roszko (1930–1989) w latach 1978–1981 był dyrektorem Instytutu 
Ekonomiki Transportu, a później – do 1989 r. – zastępcą dyrektora instytutu. Jego 
zainteresowania naukowe dotyczyły ekonomiki transportu pasażerskiego, problemów 
rozwoju transportu w miastach, ruchu drogowego oraz możliwości wdrożeń niekon-
wencjonalnych systemów transportowych. Profesor już wówczas dostrzegał zadania, 
jakie należy podjąć w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemów trans-
portowych w miastach oraz ograniczania emisji ze środków transportowych – wy-
zwania, które są aktualne dzisiaj. Dorobek naukowy prof. K. Roszki stanowił inspira-
cję do rozwoju badań dotyczących miejskiego i regionalnego transportu zbiorowego 
w środowiskach akademickich, a przede wszystkim w Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Katowicach. 

Profesor K. Roszko dbał o wysoki poziom prac magisterskich, dotyczyło to zarówno 
jakości merytorycznej, jak i strony formalno-redakcyjnej. Napisanie i obrona pracy 
u profesora nie były łatwe, stąd studenci, świadomi tego faktu, unikali jego semina-
rium, a zapisanie się na nie było nie lada wyzwaniem. 

Był rok 1986. Promotorem najlepszego studenta na kierunku – któremu zaproponowa-
no stanowisko asystenta – był właśnie prof. K. Roszko. Dyrektor instytutu, doc. J. Wie-
sner, znając procedury i czas pisania pracy seminarzystów profesora, a jednocześnie 
chcąc zatrudnić asystenta stwierdził, że osobiście poprosi profesora jako promotora 
o – jak to z uśmiechem i znacząco powiedział – przyspieszenie prac nad pracą magi-
sterską. W rezultacie po paru dniach profesor przyjął ówczesnego jeszcze studenta 
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i przekazał kolejne uwagi do pracy. Ten szczęśliwy, że sprawa ruszyła z miejsca, jak 
na skrzydłach ruszył poprawić pracę. Po kilku dniach udał się do profesora ponownie, 
aby uzyskać akceptację wprowadzonych zmian i złożyć pracę. Profesor przywitał go 
słowami: „A pan w jakiej sprawie?”. Po wyjaśnieniu, że jest seminarzystą, że był kilka 
dni temu i miał wprowadzić jedynie kilka zmian, usłyszał od profesora, że: „napisanie 
pracy magisterskiej nie jest taką prostą sprawą… Jest wiele osób, które uzyskały absolu-
torium i pracują, a jeszcze piszą pracę… Jest tu pewna kolejność i wymagany czas oraz 
cierpliwość…”. I w ten oto sposób sprawa wróciła do punktu wyjścia. 

Historia ta ma jednak swój pozytywny finał, gdyż ówczesny student po pewnym czasie 
(i wprowadzeniu kolejnych poprawek) obronił pracę magisterską. Ocena pracy była 
wysoka i profesor zaakceptował kandydaturę do kierowanego przez siebie zakładu 
– w strukturze Instytutu Ekonomiki Transportu. Zatrudniony wówczas asystent po 
dwóch latach pracy, ze względów rodzinnych, zmienił miejsce zatrudnienia i już jako 
pracownik ówczesnej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu uzyskał stopień naukowy 
doktora oraz doktora habilitowanego, a następnie tytuł profesora. Profesor Jarosław 
Witkowski, bo o nim mowa, jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego, 
w latach 2005–2008 oraz 2008–2012 pełnił funkcję prorektora, od 1998 r. kieruje zor-
ganizowaną przez siebie Katedrą Zarządzania i Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu.

Współcześnie szkołę ekonomiki transportu i mobilności miejskiej tworzą pracownicy Katedry Transportu, oso-
by współpracujące z  katedrą oraz pracownicy innych katedr Uniwersytetu Ekonomicznego, wywodzący się 
w przeszłości z Instytutu Ekonomiki Transportu, zajmujący się w swoich badaniach zagadnieniami ekonomiki 
transportu oraz mobilności i logistyki miejskiej. W ramach katedry działa również Studenckie Koło Naukowe 
Transportu, skupiające studentów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z  zakresu transportu i  logistyki. 
Badania szkoły koncentrują się na procesach mobilności mieszkańców i osób przebywających w miastach oraz 
rozwiązaniach zwiększających dostępność miejsc i usług w miastach. 
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Katowicka szkoła finansów 

Historia aktywności naukowej i edukacyjnej w zakresie finansów, najpierw w Akademii Ekonomicznej im. Karo-
la Adamieckiego, a następnie Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, splata się ściśle z historią przemian 
gospodarczych, społecznych i politycznych w Polsce. 

Transformacji ustrojowej i gospodarczej, zapoczątkowanej pod koniec lat 80. XX w., towarzyszył wzrost zna-
czenia instrumentów i zjawisk finansowych. W tych warunkach zaistniała konieczność dostosowania rozwoju 
naukowego i oferty dydaktycznej do nowych wyzwań gospodarczych i potrzeb kształcenia specjalistów. Funk-
cjonującą od 1984 r. Katedrą Finansów kierowali kolejno profesorowie: Józef Szyrocki (1984–1988), Marcin 
Znaniecki (1988–1994), Krystyna Znaniecka (1995–2011). W ramach katedry działało pięć zakładów: Banko-
wości, Finansów Międzynarodowych, Finansów Przedsiębiorstw, Finansów Publicznych oraz Ubezpieczeń Go-
spodarczych. Utworzenie tych zakładów, odpowiadających wyodrębnianym w nauce finansów ogniwom, nie 
oznaczało jednak separacji obszarów badań i dydaktyki. 

Profesor J. Szyrocki (1918–1996) był osobą niezwykle aktywną, łączącą pracę zawo-
dową w bankowości z działalnością naukowo -dydaktyczną. Piastował liczne funkcje 
i stanowiska, w tym także w NBP. Jego oczkiem w głowie było Polskie Towarzystwo 
Ekonomiczne, w którym pełnił niemal wszystkie możliwe funkcje, w tym prezesa zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego PTE w Katowicach. Polem jego zaangażowania była Olim-
piada Wiedzy Ekonomicznej, inicjował także nowe formy kształcenia, m.in. Studium 
Bankowości i Finansów.

Mimo licznych obowiązków zawsze znajdował czas dla pracowników Katedry Finan-
sów, którą kierował od chwili jej utworzenia do 1988 r. Profesor był nie tylko autory-
tetem naukowym i przełożonym, ale także przyjacielem i opiekunem. Starał się uczyć 
i wychowywać swoim przykładem, nie stwarzał dystansu – jednakowo życzliwie trakto-
wał docenta i asystenta. Wspierał młodych pracowników, ale równocześnie był wobec 
nich wymagający. Asystentów przyjmował na praktyki w NBP, zaś od asystentów 
stażystów wymagał uczestnictwa w wykładach. Był człowiekiem o otwartym umyśle, 
rozumiał konieczność przekształcania się nauki finansów w warunkach transformacji 
ustrojowej i gospodarczej oraz zachęcał do podejmowania związanych z tym wyzwań 
badawczych. 
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Warto podkreślić, że był człowiekiem o niezwykłym poczuciu humoru, które pomagało 
rozwiązywać problemy i łagodzić emocje. Nigdy nie odmawiał pomocy. Jego serdecz-
ność i bezpośredniość sprawiały, że ludzie się do niego garnęli. Jego niespodziewana 
śmierć była niepowetowaną stratą, pozostał jednak w pamięci jako mistrz, przewodnik 
i wspaniały człowiek.

Profesor K. Znaniecka (1940–2021) całe życie zawodowe związała z naszą uczelnią, któ-
rej zmienne losy dzieliła i z którą w pełni się identyfikowała. Swą długą posługę akade-
micką pani profesor poświęciła przede wszystkim kształtowaniu środowiska naukowego. 
W dziele tym z pasją kontynuowała prace swych poprzedników, a w szczególności prof. 
J. Szyrockiego. Kierując przez wiele lat Katedrą Finansów, umiejętnie dążyła do łączenia 
tradycji z nowymi wyzwaniami. To właśnie wychowankowie oraz współpracownicy pani 
profesor tworzą dzisiaj trzon zespołów zakorzenionych w dawnej Katedrze Finansów. 
Może to mieć miejsce dzięki temu, że potrafiła nie tylko motywować do rozwoju nauko-
wego, ale również go ukierunkowywać. Była przy tym otwarta na indywidualne propo-
zycje, jednocześnie jednak dbała o zapewnienie równomierności we wszystkich subdy-
scyplinach nauki o finansach w aktywności naukowo -badawczej Katedry Finansów.

Profesor K. Znaniecka pokładała wielkie nadzieje w nowoczesności. Przykładowo, kiedy 
15 lat temu dwóch młodych pracowników Katedry Finansów zgłosiło „egzotyczny” 
wówczas pomysł utworzenia specjalności analityk finansowy, nie wahała się, aby go 
wesprzeć, wierząc w sukces, który faktycznie nastąpił.

Drzwi jej domu były otwarte. Ujmowała gościnnością, serdecznością, znana była 
z umiejętności tworzenia klimatu sprzyjającego rozmowom nawet na trudne tematy. 
Była osobą ze wszech miar wyjątkową. Pozostaje wzorem nie tylko naukowca, nauczy-
ciela akademickiego i organizatora, ale również prawdziwego człowieka.

Uwzględniając rosnące znaczenie bankowości oraz złożoność funkcjonowania rynków finansowych, w 2011 r. 
podjęto decyzję o wyodrębnieniu z Katedry Finansów zespołu pracowników zajmujących się tymi zagadnienia-
mi oraz utworzeniu Katedry Bankowości i Rynków Finansowych, kierowanej do 2020 r. przez prof. Irenę Pykę, 
a obecnie prof. Janinę Harasim. W 2015 r. na bazie Katedry Finansów powstały dwie nowe katedry: Finansów 
Publicznych, kierowana przez prof. Teresę Famulską, oraz Finansów Przedsiębiorstw i  Ubezpieczeń Gospo-
darczych, kierowana przez prof. Artura Walasika. W czasie tych niemal 40 lat nastąpił znaczący rozwój kadr 
naukowych katedr tworzących dziś katowicką szkołę finansów. 
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Profesor J. Szyrocki był osobą dowcipną i ceniącą sobie kontakty towarzyskie. Cieszył się 
z kartek z życzeniami świątecznymi i pocztówek z wakacji. Dziękując za życzenia, zwykł 
mawiać: „Dziękuję za kartkę. Te wysłane zawsze dochodzą”. Był też bardzo rodzinny. 
Chętnie opowiadał o żonie, córce i wnukach, a także psie Bartku, posokowcu bawar-
skim, który, jak mówił profesor, miał lepsze papiery niż on.

Na początku lat 80. komunikacja ze studentami odbywała się za pośrednictwem gablot 
ogłoszeniowych, w których wywieszane były m.in. programy przedmiotów. Co ciekawe, 
pomimo że gabloty były zamykane na kłódki, programy często znikały. Gdy sekretarka 
Katedry Finansów poinformowała profesora, że po raz kolejny zniknął program wykła-
danego przez niego przedmiotu, ten ze spokojem stwierdził, że należy się cieszyć, bo 
świadczy to o zainteresowaniu przedmiotem.

Cech stanowiących o tożsamości katowickiej szkoły finansów jest kilka. Pierwsza to holistyczne podejście do 
finansów. Drugą jest badanie zjawisk finansowych w ścisłym powiązaniu ze sferą realną gospodarki. Trzecia to 
duża waga przywiązywana do wpływu rozwiązań instytucjonalnych. I wreszcie czwartą jest identyfikacja oraz 
analiza nowych trendów. Tożsamość trzech katedr, wywodzących się z Katedry Finansów, bazuje na uzupełnia-
jącym się intra- i interdyscyplinarnym podejściu do badania zjawisk i procesów finansowych. 

Obecnie katowicka szkoła finansów opiera się na działalności naukowej trzech katedr: Bankowości i Rynków 
Finansowych, Finansów Publicznych oraz Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych.

Prace naukowo -badawcze Katedry Bankowości i Rynków Finansowych skupiają się na współczesnej polityce 
pieniężnej, stabilności systemu finansowego, alternatywnych usługach finansowych, innowacjach na rynku 
płatności, FinTechach, modelach biznesowych banków, innowacyjnych instrumentach rynku finansowego oraz 
wykluczeniu finansowym. Znakiem rozpoznawczym katedry jest organizacja Międzynarodowego Kongresu 
Młodych Naukowców, którego idea zrodziła się w ramach współpracy z uczelniami wyższymi z Niemiec, Czech, 
Słowacji, Ukrainy, Rosji, Bułgarii i Serbii. Od 2012 r. stałą inicjatywą katedry jest ogólnopolska konferencja 
naukowa „Innowacje w finansach i bankowości”. Katedra nawiązała również współpracę z krajowymi instytu-
cjami finansowymi (ZBP, NBP) oraz podmiotami branży płatniczej. Działają przy niej dwa koła naukowe: Banko-
wości (od 2000 r.) oraz Inżynierii Finansowej (od 2003 r.). Opiekę naukową nad nimi sprawują odpowiednio dr 
Joanna Cichorska oraz prof. Bożena Frączek. 

Prace naukowo -badawcze Katedry Finansów Publicznych koncentrują się na systemie finansów publicznych 
państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Badania ukierunkowane są na relacje między instrumentami 
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finansów publicznych a  sferą realną, w  tym szczególne miejsce zajmuje problematyka podatkowa. Rozwój 
zakresu badawczego wiąże się z  zastosowaniem metod ilościowych w finansach. Najnowszy obszar badań 
to zrównoważone finanse publiczne. Katedra jest organizatorem Międzynarodowych Konferencji Naukowych 
„Finanse–Problemy–Decyzje”. Współpracuje z instytucjami gospodarczymi, m.in. ze Śląskim Oddziałem Kra-
jowej Izby Doradców Podatkowych. Pracownicy katedry angażowani są do prac na rzecz ważnych podmiotów 
otoczenia, w tym: Najwyższej Izby Kontroli, sądów i prokuratur (funkcje eksperckie), spółek Skarbu Państwa 
(funkcje nadzorcze). Przy katedrze działa Koło Naukowe Modelowania Finansowego QUANTUM, które powsta-
ło w 2013 r. W 2021 r. zespół, w skład którego wchodzili przede wszystkim członkowie koła, zwyciężył w finale 
krajowym Global Management Challenge. Opiekunem naukowym jest dr Jan Kaczmarzyk.

Prace naukowo -badawcze Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych odnoszą się do pro-
blematyki ekonomicznych, społecznych oraz instytucjonalnych uwarunkowań finansowania przedsiębiorstw 
oraz ubezpieczeń. Przedmiotem badań są luźne zasoby finansowe przedsiębiorstw, ich funkcja buforowa oraz 
zastosowanie w  niwelowaniu finansowych następstw ryzyka. Badania naukowe dotyczą instytucjonalnych 
uwarunkowań działalności przedsiębiorstw i wiążą się z eksploracją ekonomicznych aspektów opodatkowa-
nia przedsiębiorstw, uwzględniających kontekst międzynarodowy oraz powiązania kapitałowe. Pracownicy 
katedry są członkami towarzystw naukowych, a także współpracują z przedsiębiorstwami w obszarze oceny 
sytuacji finansowej oraz raportowania zintegrowanego.

W połowie września od lat organizowane są krajowe konferencje katedr finansów. 
Czasami wyjazdy na nie wiązały się z wielogodzinną podróżą samochodem lub pocią-
giem. Każdy, kto miał możliwość jechać samochodem lub pociągiem na konferencję 
w towarzystwie prof. K. Znanieckiej, wspominać będzie wspaniałą atmosferę, którą 
tworzyła, i dzięki której podróż samochodem, nawet do Szczecina, wydawała się mijać 
zbyt szybko. Pani profesor zawsze zabierała ze sobą różnego rodzaju słodkości, którymi 
częstowała towarzyszy podróży, nie przyjmując odmowy skosztowania przez nich 
ciastka, czekoladki czy cukierka. Co ciekawe, wielu z nas, podróżując z panią profesor, 
miało odwagę nie zgodzić się z nią w rozmowie na tematy naukowe, lecz chyba nikomu 
nigdy nie przyszło na myśl, aby spróbować odmówić jej skosztowania kolejnego ciastka 
czy cukierka.
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Katowicka szkoła informatyki ekonomicznej

Historia szkoły sięga 1972 r., kiedy to w wyniku podziału Instytutu Finansów i Rachunkowości powstał In-
stytut Organizacji Przetwarzania Danych z  trzema zakładami: Informatyki, Rachunkowości i Ośrodkiem Ob-
liczeniowym. Instytutem Organizacji Przetwarzania Danych kierował wówczas prof. Zbigniew Messner wraz 
z dwoma zastępcami: prof. Janem Bujakiem i doc. Zdzisławem Stropkiem (1921–2011). Kierownikiem Zakładu 
Informatyki została dr Doris Buchta. Kierownikiem Ośrodka Obliczeniowego w tym czasie był mgr inż. Michał 
Grabe. W 1992 r. – po rozwiązaniu instytutów w uczelni – wyodrębniły się dwie niezależne katedry: Informa-
tyki i Rachunkowości. Katedrą Informatyki do przejścia na emeryturę w 2009 r. kierował prof. Henryk Sroka 
(1939–2015). W latach 2009–2011 kierownikiem był dr hab. Stanisław Stanek, a od 2012 r. jej pracą kieruje 
prof. Małgorzata Pańkowska. W 2005 r. powstały kolejne katedry: Inżynierii Wiedzy (którą obecnie kieruje 
prof. Krzysztof Kania) oraz Informatyki Ekonomicznej (wykreowana i prowadzona przez prof. Celinę M. Olszak). 
Następnie w 2016 r. powołana została Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej (którą kieruje 
prof. Ewa Ziemba), a w 2017 r. Katedra Projektowania i Analizy Komunikacji (na czele której stoi prof. Jerzy 
Gołuchowski) oraz w 2020 r. Katedra Uczenia Maszynowego (kierowana przez prof. Jana Kozaka).

Profesor Z. Messner (1929–2014), rektor w latach 1975–1982, a wcześniej prorektor, 
wniósł szczególny wkład do rozwoju informatyki. Był nie tylko inicjatorem i realizato-
rem tworzenia ośrodka badawczego i dydaktycznego, ale także bazy informatycznej 
w uczelni. Zasługą profesora była budowa Ośrodka Obliczeniowego oraz uzyskanie 
nowoczesnej, jak na tamte czasy, maszyny cyfrowej Odra 1305, a także wprowadzenie 
informatyki jako dyscypliny akademickiej w kształceniu ekonomistów.

Profesor zwracał się do wielu : „Moje drogie dziecko, a jak tam idą sprawy z doktora-
tem/habilitacją?”. To powodowało, że bardzo mobilizował do pracy i każdy chciał przy 
kolejnej sposobności powiedzieć: „Sprawy idą dobrze, kończę właśnie pisanie”. A wtedy 
profesor odpowiadał: „Wiedziałem, ty, moje drogie dziecko, masz potencjał i talent”.

Początkowo, w latach 70. ubiegłego wieku, Zakład Informatyki, oprócz kształtowania podstaw dydaktyki z za-
kresu informatyki jako dyscypliny akademickiej służącej kształceniu specjalistów z  ekonomii i  zarządzania, 
prowadził prace badawcze w  obszarze zastosowania informatyki w  organizacjach gospodarczych, a  także 
badawczo -wdrożeniowe, m.in. w hucie Baildon oraz hucie Katowice. Lata 70. i pierwsza połowa lat 80. charak-
teryzowały się poszukiwaniem rozwiązań informatycznych w zakresie systemów informatycznych zarządzania 
(SIZ). Powstały pierwsze prace doktorskie: Bogumiła Galicy poświęcona bazom danych, Stanisława Kędzier-
skiego dotycząca automatyzacji projektowania oraz Barbary Tomczyk o integracji systemów informatycznych. 
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Profesor Z. Messner kochał rośliny. W swoim gabinecie dyrektora instytutu miał dorod-
ny okaz palmy daktylowej. Wprowadzenie stanu wojennego spowodowało przerwę 
w funkcjonowaniu uczelni. Gdy profesor po dłuższym czasie przyszedł do instytutu, 
po przywitaniu się wszedł do swojego pokoju. Po chwili wybiegł z niego, krzycząc: 
„Mordercy!”. Na szczęście okazało się, że jedyną ofiarą śmiertelną tego dnia okazała się 
ulubiona palma. Niepodlewana, po prostu uschła.

Nowy impuls do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań informatycznych w obszarze systemów informatycz-
nych dało objęcie kierownictwa Zakładem Informatyki przez wtedy dr. Henryka Srokę (w 1984 r.). Prace badaw-
cze, ukierunkowane początkowo na tworzenie metodologii budowy oraz wdrażania komputerowych systemów 
wspomagania decyzji, a później także systemów ekspertowych i inteligentnych systemów wspomagania decy-
zji, były realizowane w tym okresie jako pierwsze w kraju, w ramach koordynowanych centralnych problemów 
badawczych. Zainicjowany kierunek badań, nawiązujący do realizowanych w  tym czasie badań za granicą, 
świetnie wpisał się w nowe możliwości informatyzacji polskich przedsiębiorstw, jakie pojawiły się wraz z prze-
mianami polityczno -społecznymi w Polsce po 1989 r. W środowisku zakładu, a następnie katedry, opracowano 
m.in. innowacyjny system ekspertowy PC -Expert, a następnie Sphinx (Krzysztof Michalik). 

Profesor H. Sroka zainicjował badania nad systemami wspomagania decyzji niemal 
w tym samym czasie, co w krajach zachodnich. Wniósł tym nowy impuls do współpracy 
z innymi ośrodkami naukowymi. Partnerami zagranicznymi kierowanego przez niego 
zespołu były grupy badaczy z takich krajów jak: USA, Japonia, Holandia, Szwecja, 
Szwajcaria, Niemcy czy Austria.

W tym okresie rozpoczęto także intensywną współpracę z ośrodkami zagranicznymi w zakresie wykorzystania 
najnowszych technologii informatycznych w systemach wspomagania decyzji, tj. multimediów, hurtowni da-
nych, OLAP, software agent, internetu, web, narzędzi mobile. Podjęto badania dotyczące sformułowania me-
todyki budowy i wdrażania systemów ekspertowych w finansach, bankowości, rachunkowości i zarządzaniu. 
Rozwijano zagadnienia zastosowania informatycznych systemów zarządzania w bankowości i biznesie. Inny 
nurt stanowiło wykorzystanie metod przetwarzania tekstów i hipertekstu. W kolejnych latach pracowano nad 
kwestiami wspomagania wirtualnych procesów decyzyjnych w administracji publicznej. Nie pominięto także 
wyłaniających się nurtów badawczych i  wniesiono wkład w  badania nad systemami business intelligence, 
a także społeczeństwem informacyjnym i prosumpcją produktów informatycznych wspomagających zarządza-
nie w organizacjach gospodarczych.
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Nowy okres rozwoju środowiska informatycznego rozpoczął się wraz z powstaniem Wydziału Informatyki i Ko-
munikacji. Uchwałę o jego utworzeniu Senat podjął w 2009 r. Rok później wydział otrzymał uprawnienia w za-
kresie nadawania stopnia doktora nauk o zarządzaniu. W 2016 r. uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia 
doktora habilitowanego. Od początku wydziałem kieruje prof. Jerzy Gołuchowski. Powołując tę jednostkę, 
położono akcent na tworzenie i przekazywanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych w projektowaniu i pro-
gramowaniu systemów informatycznych, a także wdrażaniu i eksploatacji systemów informatycznych zarzą-
dzania. Nowymi nurtami badawczymi stały się: komunikacja cyfrowa, automatyzacja i robotyzacja komunikacji 
oraz gry komputerowe. Nurt badań związany ze sztuczną inteligencją ukierunkowano w ostatnich latach na 
uczenie maszynowe.

Katedra Uczenia Maszynowego jest najmłodszą jednostką organizacyjną w obszarze 
informatyki. Zajmuje się zagadnieniami algorytmiki, programowania oraz sztucznej 
inteligencji, w tym uczenia maszynowego i inteligencji obliczeniowej. Katedra sprawuje 
także opiekę nad Kołem Algorytmiki i Programowania, w ramach którego studenci roz-
wijają swoje pasje z tym związane – są uczestnikami Akademickich Mistrzostw Polski 
w Programowaniu Zespołowym oraz w ramach współpracy z firmami realizują wspólne 
projekty informatyczne.

Środowisko katowickich informatyków jest zawsze na bieżąco nie tylko z aktualnymi 
wyzwaniami gospodarki, ale również szeroko rozumianego życia społecznego. Obecnie 
w Katedrze Projektowania i Analizy Komunikacji ważnym nurtem badawczym jest au-
tomatyzacja wykrywania dezinformacji. Tej problematyce poświęcone są dwa projekty 
międzynarodowe: Fact -checking, koordynowany przez Uniwersytet w Lizbonie, oraz 
Calypso, koordynowany przez Uniwersytet w Metzu.
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Katowicka szkoła logistyki

Początki katowickiej myśli logistycznej sięgają 1986 r., kiedy to prof. Danuta Kisperska -Moroń podjęła aktywną 
współpracę z międzynarodową organizacją naukową International Society for Inventory Research oraz wzięła 
udział w pracach badawczych w zakresie logistyki biznesu w Lund University oraz  Linköping University (Szwe-
cja). Te dwa przedsięwzięcia zaowocowały w 1987 r. przystąpieniem zespołu Zakładu Ekonomiki Przemysłu do 
międzynarodowego projektu badawczego New Logistics Technologies. Przy wsparciu kierownika Zakładu Eko-
nomiki Przemysłu prof. Mariana Sołtysika w 1991 r. wprowadzono do programu studiów Akademii Ekonomicz-
nej pierwszy wykład z podstaw logistyki. Również dzięki jego staraniom rok później na Wydziale Zarządzania 
utworzono Katedrę Logistyki Ekonomicznej, która stworzyła koncepcję dydaktyczno -naukową w formie kato-
wickiej szkoły logistyki. Szkoła ta nie tylko miała znaczący udział w rozwoju logistyki jako dziedziny wiedzy, ale 
przedstawiła także prekursorskie definicje takich pojęć jak zarządzanie logistyczne czy zarządzanie łańcuchem 
dostaw, wkomponowanych w kompleksową koncepcję systemów logistycznych.

Profesor M. Sołtysik (1938–2010) doprowadził do utworzenia Katedry Logistyki Ekono-
micznej, której był kierownikiem do 2009 r. Działalność naukowa profesora koncentro-
wała się na teorii logistyki, organizacji logistyki oraz zarządzaniu łańcuchami dostaw. 
Wyniki swoich badań przedstawił w licznych publikacjach. Systematyczne działania 
profesora doprowadziły do utworzenia najpierw specjalności logistyka w 2001 r., 
a później, w 2008 r., kierunku logistyka na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Profesor był aktywnym członkiem różnych organów zarządzania uczelnią, a jego osią-
gnięcia w działalności naukowej, dydaktycznej i kształceniu kadr były wysoko oceniane. 
Był mistrzem dla wielu pokoleń pracowników naukowych, kształcącym w zakresie 
prawidłowego warsztatu naukowego oraz zachowania odpowiedzialnej postawy 
badawczej. Był prawym i sprawiedliwym człowiekiem, zawsze skłonnym do wspierania 
swoich podopiecznych.

Teoretyczne podstawy szkoły tworzone były w wyniku realizacji projektów badawczych z dziedziny logistyki, 
realizowanych przez zespół zbudowany przez pierwszych kierowników katedry: prof. M. Sołtysika oraz prof. 
Danutę Kempny. Na początku lat 90. w Polsce nie było wzorców dydaktycznych w zakresie logistyki biznesu, 
a  więc równolegle z  rozwojem naukowym katedry realizowano prace nad tworzeniem podstaw dydaktyki 
logistycznej. Pracownicy katedry realizowali także działania na rzecz stworzenia odpowiedniej podstawy na-
ukowej procesu dydaktycznego. 
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Profesor D. Kempny (zm. 2020) rozpoczęła swoją karierę zawodową w 1974 r., by 
w 2009 r. objąć funkcję kierownika Katedry Logistyki Ekonomicznej. Pełniła ją do 
momentu przejścia na emeryturę w 2015 r. Jej publikacje znalazły szerokie grono 
czytelników, stając się obowiązkową lekturą wielu pokoleń studentów oraz kadry me-
nedżerskiej różnych szczebli. W rezultacie wpisały się do klasycznego kanonu polskiej 
literatury logistycznej. 

Troszczyła się o rozwój naukowy pracowników Katedry Logistyki Ekonomicznej. Dla 
wielu z nich była mentorem, zachęcającym do podejmowania wysiłków badawczych, 
a przede wszystkim przyjacielem zarażającym swym dążeniem do pracy nad samym 
sobą. Dzięki staraniom pani profesor zostało powołane do życia jedno z pierwszych 
w Polsce studenckich kół naukowych w obszarze logistyki – Naukowe Koło Logistyki 
„DIALOG”, którego była długoletnim opiekunem. 

Zainteresowania pozanaukowe pani profesor koncentrowały się w szczególności na 
współczesnej poezji polskiej, eseistyce, literaturze faktu oraz problematyce ochro-
ny zwierząt. Była osobą bardzo rodzinną, a relacje z najbliższymi stanowiły dla niej 
najwyższą wartość. Niezwykle wrażliwa na niesprawiedliwość i krzywdę innych, była 
człowiekiem o nieskazitelnej postawie moralno -etycznej oraz autentycznym wzorem 
kultury i postawy akademickiej.

Profesor Krystyna Kowalska – dziś emerytowana profesor – była przez wiele lat ważną 
postacią w Katedrze Logistyki Ekonomicznej. Pracowała w katedrze od momentu jej 
powstania. W działalności naukowo -badawczej istotnym nurtem jej zainteresowań 
była logistyka zaopatrzenia oraz controlling w obszarach logistycznych. W latach 1992 
i 1994 kształciła się w Akademii Bad Harzburg w Niemczech, uzyskując licencję na pro-
wadzenie zajęć z ekonomiki przedsiębiorstwa i logistyki. Założyła studia podyplomowe 
menedżer logistyki. Była także aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Logistycz-
nego oraz długoletnim członkiem rady programowej czasopisma „Logistyka”.



74

Obecnie Katedra Logistyki Ekonomicznej rozwija wiedzę logistyczną w oparciu o nakreślony model, wykrysta-
lizowany w ciągu wieloletniej praktyki naukowo -dydaktycznej katedry. Jest to zintegrowany model wszech-
stronnego kształcenia dla profesji logistyka, który uwzględnia aspekty technologiczne (metody nauczania), 
humanistyczne (potrzeby edukacyjne kształcących się osób i  ich doświadczenie zawodowe) oraz krytyczne 
(aktywna interakcja uczących się z otoczeniem). Przyjęty model opiera się na europejskich standardach oceny 
kwalifikacji i  umiejętności menedżerskich w  sferze logistyki. Aktualne obszary badawcze katedry dotyczą 
takich zagadnień jak: zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie projektem logistycznym, rynek usług logi-
stycznych, środowiskowe aspekty logistyki. 

W 2014 r. z głównego pnia koncepcji logistyki biznesu rozwijanej w Katedrze Logistyki Ekonomicznej wyod-
rębniła się nowa koncepcja logistyki społecznej, której liderem został prof. Jacek Szołtysek. Powstała Katedra 
Logistyki Społecznej. Jest ona pierwszą taką jednostką w Polsce. Pracownicy katedry realizują projekty ba-
dawcze z zakresu pomiaru poziomu koordynacji sieci, gospodarki współdzielenia w dyskursie logistycznym, 
zjawiska prokrastynacji w zarządzaniu logistycznym, logistycznych wymiarów inkluzywności miasta, a także 
gospodarki współdzielenia w sektorze gastronomicznym oraz determinant sukcesu zarządzania w sektorze 
gastronomicznym. 

W  1998 r. powstało Naukowe Koło Logistyki „Dialog”, które ma w  swych szeregach grupę dynamicznych 
studentów. Przez kilkanaście lat działalności koło dotarło z projektami do sporej liczby studentów, firm i in-
nych organizacji. Członkowie są m.in. autorami corocznego raportu dla portalu log4.pl zawierającego analizę 
rynku wózków widłowych, organizują kolejne edycje ogólnopolskich konkursów – Liga Młodych Logistyków 
dla uczniów szkół średnich oraz Uniwersytecka Liga Logistyków dla studentów. Opiekunem koła jest prof. 
Krzysztof Niestrój.

Pewnego październikowego popołudnia 1977 r. razem z mężem odwiedziłam salon Ce-
pelii w Katowicach i w pewnym momencie oboje zauważyliśmy, że przy jednym ze sto-
isk jest prof. M. Sołtysik. Wyglądał na trochę zmęczonego, lekko roztargnionego, więc 
nie chcąc mu się narzucać swoim towarzystwem, postanowiliśmy go jedynie z daleka 
pozdrowić. Muszę dodać, że mój mąż często kontaktował się jako student z profesorem, 
wówczas prodziekanem wydziału, więc dobrze go znał.

Jakież było nasze zdziwienie, gdy na nasze „dzień dobry” profesor nie zareagował, 
a nawet obdarzył nas spojrzeniem typu „o co wam chodzi?”. Nieco zbici z tropu posta-
nowiliśmy pójść za nim. Przemierzyliśmy rynek w Katowicach, aż w końcu daliśmy za 
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wygraną. Przez cały czas mieliśmy wątpliwości, czy to na pewno on? Wydawał się taki 
sam, ale jakby trochę inny…

Nasze zwątpienie tego popołudnia pozostało nierozstrzygnięte. Po paru dniach rozma-
wiałam z pracownikami Zakładu Ekonomiki Przemysłu i opowiedziałam przygodę ze 
„śledzeniem”. Wtedy dowiedziałam się, że profesor miał brata bliźniaka i to on był oso-
bą, którą zobaczyliśmy w sklepie. Wyobrażam sobie, co mógł pomyśleć brat profesora, 
gdy był niejako „ścigany” przez dwójkę ludzi przez pół miasta. Sam profesor nieźle się 
ubawił, gdy usłyszał o tej przygodzie.

Danuta Kisperska -Moroń

W Zakładzie Ekonomiki Przemysłu, a potem w Katedrze Logistyki Ekonomicznej, zawsze 
panowała prawdziwie rodzinna atmosfera, wzajemne kontakty przenosiły się szeroko 
do sfery prywatnego życia. Uczestniczyliśmy w ważnych wydarzeniach z życia pracow-
ników katedry, „domówkach” organizowanych z bardziej i mniej poważnych okazji.

„Kultowym” pokojem w historii katedry przez długie lata był pokój 401 w budynku D, 
który był stale zajmowany przez pięciu pracowników, ale ze względu na swoje duże 
rozmiary oraz wyposażenie dogodne dla zgromadzeń stanowił centrum życia nauko-
wego i społecznego katedry. Kolejni lokatorzy tego pokoju, awansując, nie chcieli go 
opuszczać ze względu na doskonałą atmosferę pracy, jaka w nim panowała, i toczące 
się tam ad hoc dyskusje naukowe, które przeciągały się długo poza nasze oficjalne go-
dziny zajęć i konsultacji. Z wielkim żalem pokój 401D opuszczała prof. D. Kempny, gdy 
niemal została zmuszona do zajęcia bardziej „zaszczytnego” dwuosobowego pokoju, 
stosowniejszego – zdaniem pracowników katedry – dla osoby posiadającej od wielu lat 
stopień doktora habilitowanego.

Danuta Kisperska -Moroń
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Moim mistrzem był prof. M. Sołtysik, promotor mojej pracy doktorskiej. Byłam jego 
jubileuszową, dziesiątą doktorantką, co zostało uwiecznione za pomocą złotej rzym-
skiej dziesiątki na okładce egzemplarza mojej rozprawy doktorskiej przeznaczonego dla 
profesora. Historia „przekazywania pałeczki” miała swój dalszy ciąg! Gdy magistrant 
profesora – obecnie już profesor – Artur Świerczek trafił pod moje skrzydła promotora 
pracy doktorskiej, jako mój pierwszy wypromowany doktor zamieścił rzymską jedynkę 
na egzemplarzu swojej pracy. Mieliśmy wielki przywilej doświadczania relacji „mistrz 
i uczeń”, młodsi pracownicy byli bowiem studentami starszych, a następnie pod okiem 
tych bardziej doświadczonych rozwijali swoją karierę naukową. Tak ukształtowało 
się drzewo katowickiej szkoły logistyki – jego pień i kolejne gałęzie przy zachowaniu 
wieloletniej tradycji.

Danuta Kisperska -Moroń

Katowicka szkoła marketingu, rynku, handlu i konsumpcji

Początki szkoły sięgają lat 60. XX w. W 1968 r. w ówczesnej Wyższej Szkole Ekonomicznej, na Wydziale Handlu 
i Ekonomiki Żywienia, utworzono Instytut Handlu i Żywienia. Rok później powołano Zakład Ekonomiki Handlu 
Wewnętrznego kierowany przez doc. Leona Polanowskiego i Zakład Ekonomiki Konsumpcji kierowany przez 
prof. Andrzeja Hodolego – pierwszego w Polsce autora pracy naukowej poświęconej gospodarstwu domowe-
mu i jego roli społeczno -ekonomicznej. Po nim kierownictwo objął doc. Józef Wątorski. W 1975 r. na Wydzia-
le Handlu, Transportu i Usług rozpoczął działanie Instytut Obrotu Towarowego i Usług, którego dyrektorem 
w latach 1979–1987 był prof. Teodor Kramer. W ramach zmian struktur organizacyjnych w 1987 r. utworzono 
w jego miejsce Instytut Rynku i Konsumpcji, który działał do 1992 r., a jego dyrektorem został prof. Leszek 
Żabiński. 

Profesor T. Kramer (1926–2014) związany był z Uniwersytetem Ekonomicznym 
w Katowicach w latach 1979–2011. Pełnił m.in. funkcje: dyrektora Instytutu Obrotu 
Towarowego i Usług oraz prorektora uczelni. Był doktorem honoris causa Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu. Był również członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, 
przewodniczącym Rady Naukowej w Instytucie Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji 
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w Warszawie, prezesem zarządu katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekono-
micznego. Zainteresowania naukowo -badawcze profesora koncentrowały się w ob-
szarze ekonomii, funkcjonowania rynku, marketingu. Profesor T. Kramer był wielkim 
przyjacielem i mentorem wielu menedżerów, działaczy samorządowych. Wspierał liczne 
przedsięwzięcia i organizacje. Był autorem pierwszego w Polsce podręcznika z zakresu 
marketingu.

Profesor Teodor Kramer pozostawiał tworzone najprzód samodzielnie, potem z coraz 
większym udziałem swojej małżonki, prof. Józefy Kramer, opera magna, dzieła wielkie, 
instytucjonalne, które i dzisiaj ważą na działaniach i rozwoju ośrodków akademickich. 
Tworzył je pan profesor, a potem państwo profesorowie niekiedy przy cichym, innym 
razem jawnym oporze części środowisk, ostatecznie jednak pozyskując do swych racji 
adwersarzy, pomni na wielokrotnie powtarzane nam powiedzenie cesarza i filozofa 
rzymskiego Marka Aureliusza, że „trzeba być mądrym w przemycaniu prawdy”. 

A chodziło, zarówno we wrocławskim, jak i katowickim ośrodku akademickim, bo 
Poznań miał bogate tradycje Wyższej Szkoły Handlowej, o równoprawne miejsce nauk 
i studiów handlowych w poprzednim ustroju gospodarczym, w którym dominował 
prymat przemysłu ciężkiego, a potem, gdy próbowano ów ustrój w latach osiemdzie-
siątych jeszcze zreformować, o uruchomienie mechanizmów rynkowych w gospodarce, 
o dopływ z Zachodu nowej wiedzy marketingowej. Przerodziło się to najprzód w jeden 
z pierwszych podręczników z analizy rynku pod redakcją profesora, a potem kilka-
krotnie wznawiany przez PWE podręcznik marketingu. Ściśle rozwijana współpraca 
z czołowymi europejskimi profesorami marketingu (wspomnę już nieżyjących Michaela 
Thomasa ze Szkocji i Hansa Günthera Meissnera z Niemiec) oraz polskimi ośrodkami 
akademickimi, w tym szczególnie krakowskim, przyniosła znany leksykon marketingu 
(pod współredakcją profesorów Jerzego Altkorna i Teodora Kramera).

Fragment wspomnienia prof. L. Żabińskiego  
o prof. T. Kramerze (za: „UE Forum” nr 39)

W wyniku reorganizacji struktury uczelni, przeprowadzonej w 1992 r., istniejący wówczas na Wydziale Zarzą-
dzania Instytut Rynku i Konsumpcji został podzielony na cztery tzw. katedry marketingowe. Pierwszą była 
Katedra Badań Konsumpcji, której pracami od początku kierowała prof. Ewa Kieżel. Kolejną – Katedra Badań 
Rynkowych i Marketingowych. Jej pierwszym i wieloletnim kierownikiem była prof. Józefa Kramer. W 1998 r. 
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powołano w katedrze Zakład Badania Zachowań Podmiotów Rynkowych, którego kierownikiem została prof. 
Zofia Kędzior, oraz Zakład Międzynarodowych Badań Rynku i Konsumpcji z kierownikiem prof. Kornelią Karcz. 

Profesor E. Kieżel związana była z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach 
od 1970 r., wpierw jako asystentka, potem w latach 1977–1987 adiunkt, następnie 
1987–1990 docent oraz w okresie 1990–2016 profesor w Katedrze Badań Konsumpcji. 
Sprawowała m.in. funkcje zastępcy dyrektora w Instytucie Obrotu Towarowego i Usług, 
prodziekana oraz kierownika Katedry Badań Konsumpcji. Zainteresowania naukowo-
-badawcze E. Kieżel koncentrowały się na ekonomice konsumpcji, badaniach marketin-
gowych i marketingu.

Profesor J. Kramer, początkowo związana z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Poznaniu 
i Akademią Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu, w 1979 r. objęła funk-
cję kierownika Zakładu Analizy Rynku w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Była 
wieloletnim kierownikiem Katedry Badań Rynkowych i Marketingowych i członkiem 
senatu uczelni, a także członkiem Komitetu Badań Naukowych i Polskiej Akademii 
Nauk. Obszar jej badań dotyczył problematyki analizy rynku, ekonomiki konsumpcji 
oraz marketingu. Jest autorką znanych i cenionych monografii naukowych z zakresu 
konsumpcji oraz badań rynkowych w ujęciu regionalnym i ogólnokrajowym. Była jedną 
z prekursorek nauki o marketingu w Polsce w okresie transformacji gospodarczej.

Profesor Z. Kędzior (1950–2011) – w latach 1975–1983 asystentka w Instytucie Obrotu 
Towarowego i Usług, następnie adiunkt w Instytucie Rynku i Konsumpcji, a od 1991 r. 
dyrektor ds. badań naukowych w tym instytucie. W latach 1998–2001 kierownik Za-
kładu Badania Zachowań Podmiotów Rynkowych. W 2001 r. powołana na stanowisko 
kierownika Katedry Rynku i Konsumpcji, które pełniła do swojej przedwczesnej śmierci. 
Założycielka i dyrektor uczelnianego Centrum Badań i Ekspertyz. Zainteresowania 
naukowo -badawcze Z. Kędzior koncentrowały się na metodologii badań rynku, bada-
niach zachowań podmiotów rynkowych, ekonomice konsumpcji oraz marketingu.

Profesor K. Karcz (1956–2007) podjęła pracę w 1980 r. na stanowisku asystenta w Za-
kładzie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych w Instytucie Obrotu Towaro-
wego i Usług. Po uzyskaniu stopnia doktora w 1989 r. została adiunktem w Zakładzie 
Ekonomiki Handlu Zagranicznego w Instytucie Rynku i Konsumpcji. Rozwój jej zainte-
resowań naukowych spowodował zmianę miejsca zatrudnienia i dołączenie do zespołu 
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Katedry Badań Rynkowych i Marketingowych na Wydziale Zarządzania. Od 1999 do 
2007 r. pełniła funkcję kierownika Zakładu Międzynarodowych Badań Rynku i Kon-
sumpcji. Była inicjatorką projektów międzynarodowych w obszarze nauki, współpracy 
organizacyjnej i rozwoju anglojęzycznej oferty dydaktycznej uczelni. Została zapamię-
tana jako osoba o niezwykle ciepłym i serdecznym podejściu do koleżanek i kolegów.

Wśród utworzonych w 1992 r. katedr była również Katedra Marketingu, której organizatorem i pierwszym kie-
rownikiem został prof. T. Kramer. Następnie przez ponad 20 lat kierowała nią prof. Krystyna Śliwińska. Kolejną 
katedrą marketingową była Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego, kierowana przez prof. 
L. Żabińskiego. Wraz z rozwojem zainteresowań badawczych pracowników w 2009 r. wyodrębniono z katedry 
Zakład Marketingu Międzynarodowego oraz Zakład Turystyki. Ten ostatni w  2010 r. został przekształcony 
w Samodzielny Zakład Turystyki, a następnie w 2014 r. w Katedrę Turystyki, którą kierowała prof. Teresa Żabiń-
ska. W 2001 r. na Wydziale Ekonomii powstała Katedra Marketingu i Usług, która w 2005 r. została przemiano-
wana na Katedrę Rynku i Konsumpcji. Pierwszym jej kierownikiem została prof. Z. Kędzior. Zakład Marketingu 
Międzynarodowego przy Katedrze Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego przekształcił się w 2011 r. 
w Katedrę Zarządzania Międzynarodowego kierowaną przez prof. Maję Szymurę -Tyc. 

Profesor K. Śliwińska swoją karierę naukową rozpoczęła w 1972 r., kiedy to uzyskała 
tytuł magistra i podjęła pracę jako asystent. W 1981 r. otrzymała tytuł doktora nauk 
ekonomicznych. Dalsze lata rozwoju naukowego zaowocowały uzyskaniem stopnia 
doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (1993), a następnie w 2007 r. tytułu 
profesora. Przez okres ponad 20 lat pełniła funkcję kierownika Katedry Marketingu. Jej 
zainteresowania naukowo -badawcze koncentrowały się na zagadnieniach dotyczących 
ekonomiki konsumpcji, marketingu, polityki rynkowej i żywnościowej.

Profesor L. Żabiński (1947–2019) związany był z Uniwersytetem Ekonomicznym w Kato-
wicach od 1979 r. W latach 1984–1987 kierował Zakładem Ekonomiki Obrotu Towaro-
wego i Usług, a w okresie 1981–1984 był jego wicedyrektorem. Pełnił funkcje prorektora 
(1984–1987) oraz dyrektora Instytutu Rynku i Konsumpcji (1987–1991). W 1991 r. objął 
kierownictwo Katedry Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego. W latach 
2002–2008 pełnił funkcję dziekana Wydziału Zarządzania, a w 2012 r. został wybrany 
na czteroletnią kadencję na stanowisko rektora. Zainteresowania naukowe i badawcze 
profesora koncentrowały się na teorii rynku, marketingu i zarządzaniu marketingowym, 
marketingu globalnym i relacji, metodologii badań naukowych, polityce gospodarki 
turystycznej oraz aspektach rynkowych i ekonomicznych transformacji.
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Profesor T. Żabińska pracowała w uczelni od 1979 r. Najpierw jako asystentka w Insty-
tucie Obrotu Towarowego i Usług Akademii Ekonomicznej w Katowicach, następnie 
adiunkt w Instytucie Rynku i Konsumpcji, a w latach 1992–1995 w Katedrze Badań 
Rynkowych i Marketingowych. Od 1995 r. związana z Katedrą Polityki Rynkowej i Za-
rządzania Marketingowego. W latach 2010–2014 była kierownikiem Samodzielnego 
Zakładu Turystyki, a od 2014 r. Katedry Turystyki. Zainteresowania naukowo -badawcze  
prof. T. Żabińskiej koncentrowały się na zachowaniach turystycznych i konsumpcji 
usług turystycznych w gospodarstwach domowych.

Wiele prowadzonych przez katowickie środowisko marketingowe projektów naukowo -badawczych miało i na-
dal ma charakter ogólnopolski, przyczyniając się do integracji wysiłków badaczy z  wielu innych ośrodków 
akademickich. Tradycję spotkań służących wymianie informacji na temat osiągnięć oraz prowadzeniu dyskusji 
i nawiązywaniu przyszłej współpracy utrwala Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji organizowany cy-
klicznie od 1955 r. przez różne polskie ośrodki naukowo -akademickie. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
był organizatorem XIX Zjazdu w 2002 r. 

Aktualnie w uczelni liczne zespoły kontynuują tradycje swoich mistrzów. Katedra Badań Konsumpcji kierowana 
przez prof. Sławomira Smyczka bada konsumenta i jego zachowania w sferze konsumpcji, z uwzględnieniem 
oddziaływania różnorodnych determinant, racjonalności konsumpcji, nowych tendencji w zachowaniach oraz 
procesów unowocześniania konsumpcji. Kierowana przez prof. Andrzeja Bajdaka Katedra Badań Rynkowych 
i Marketingowych kontynuuje metodologiczne tradycje prof. K. Karcz. Aktualnie badania prowadzone w kate-
drze dotyczą komunikacji marketingowej ze szczególnym uwzględnieniem roli nowych mediów. Z kolei Katedra 
Rynku i Konsumpcji, kierowana przez prof. Grzegorza Maciejewskiego, kontynuuje tradycje badawcze prof. 
Z. Kędzior, koncentrując się na zagadnieniach związanych z komunikacją marketingową oraz rynkiem e -usług 
i e -konsumentem. Katedra Marketingu (kierowana przez prof. Marcina Komora) prowadzi badania dotyczą-
ce marketingowych zachowań podmiotów rynkowych i strategii funkcjonalnych, roli marketingu w tworzeniu 
przewagi konkurencyjnej i marketingowych procesów dostosowawczych do funkcjonowania przedsiębiorstw 
w zmieniających się warunkach rynkowych. Katedra Zarządzania Marketingowego i Turystyki pod kierunkiem 
prof. Katarzyny Bilińskiej realizuje prace z dziedziny zarządzania i ekonomii, w dyscyplinach marketingu i za-
rządzania marketingowego oraz teorii rozwoju gospodarki rynkowej, jak również szeroko pojętej gospodarki 
turystycznej. Różnorodność zespołów naukowo -dydaktycznych związanych z marketingiem, handlem i kon-
sumpcją zwiększyła się dzięki powołaniu w 2015 r. na Wydziale Informatyki i Komunikacji Katedry Zarządzania 
Relacjami Organizacji, której kierownikiem jest prof. Maciej Mitręga, oraz w 2020 r. na Wydziale Ekonomii 
Katedry Badań nad Gospodarką Cyfrową, którą kieruje prof. Robert Wolny.
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Ścieżkę rozwoju zainteresowań naukowych wywodzącą się z marketingu przeszła prof. 
Ewa Zeman -Miszewska, która zatrudniona była w uczelni od 1972. Szlify naukowe 
zdobywała w Instytucie Obrotu Towarowego i Usług, Instytucie Rynku i Konsumpcji 
oraz Katedrze Badań Rynkowych i Marketingowych (m.in. organizując w niej Zakład 
Badań Rynków Lokalnych i Regionalnych). Do 2000 r. prof. E. Zeman -Miszewska zajmo-
wała się gospodarką lokalną i marketingiem terytorialnym. Później jej zainteresowania 
badawcze skupiły się na ekonomii instytucjonalnej i problemach gospodarowania 
w makroskali. W latach 2007–2012 była profesorem w Katedrze Ekonomii i Polityki 
Transformacji, a od 2012 do 2016 r. kierownikiem Samodzielnego Zakładu Gospodarki 
i Administracji Publicznej. Następnie przez cztery lata kierowała katedrą.

Katowicka szkoła międzynarodowych stosunków gospodarczych 

Katowicka szkoła międzynarodowych stosunków gospodarczych rozwijana jest przez Katedrę Międzynarodo-
wych Stosunków Ekonomicznych, która funkcjonuje jako jednostka organizacyjna od 1996 r. Wcześniej – od 
1969 r. – w uczelni działał Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, którym kierowali kolejno: 
doc. Franciszek Gerus (1969–1981), prof. Tomasz Hermanowski (1982–1984), prof. Jędrzej Krakowski (1985–
1991) oraz prof. Helena Tendera -Właszczuk (1992–1996). 

W 1996 r. zakład został przekształcony w katedrę, która prowadziła specjalność międzynarodowe stosunki 
ekonomiczne i problemy globalne, a w 2007 r. nastąpiło przekształcenie tej specjalności w kierunek międzyna-
rodowe stosunki gospodarcze. W 1998 r. funkcję kierownika katedry rektor powierzył prof. Tadeuszowi Spor-
kowi, który pełnił ją do 2020 r. W tym samym roku profesor został powołany na stanowisko dyrektora Centrum 
Badań i Studiów Europejskich, które działało w latach 1998–2000.

Tworzenie kierunku MSG ma wielowątkową tradycję. W okresie wcześniejszym na wielu uczelniach prowadzo-
ne były kierunki o nazwie stosunki międzynarodowe. Finalizowanie unikatowego kierunku międzynarodowe 
stosunki gospodarcze rozpoczęto w styczniu 2008 r. na spotkaniu roboczym powołanym z inicjatywy Kolegium 
Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. Ówczesny dziekan kolegium – prof. Stanisław Wodejko – 
zaprosił specjalistów z: Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, SGH, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uni-
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wersytetu Łódzkiego. Podczas spotkania określono podział zadań i  przystąpiono do opracowania nowego, 
aktualnego programu studiów z konkretnymi obciążeniami i podziałem na przedmioty podstawowe, obliga-
toryjne i swobodnego wyboru. Dopiero na piątym spotkaniu powstał gotowy projekt unikatowego kierunku 
MSG, który znacznie różnił się od wszystkich wcześniejszych programów dotyczących procesów ekonomii 
międzynarodowej, takich jak stosunki międzynarodowe oraz dystrybucja na rynkach krajowych i międzyna-
rodowych. Projekt kierunku MSG został przesłany do ministerstwa i po drobnych korektach wprowadzony do 
oferty dydaktycznej we wszystkich wymienionych uczelniach. Profesor T. Sporek aktywnie uczestniczył w tym 
trudnym procesie.

Profesor T. Sporek jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach, którą 
ukończył w 1975 r. Stopień doktora uzyskał w 1980 r., a stopień doktora habilitowane-
go w 1990 r. W 2012 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Specjalizuje się 
w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Jest autorem ponad 350 publikacji 
naukowych, w tym 15 monografii własnych. Profesor wypromował ponad 800 magi-
strów i 10 doktorów.

Badania naukowe prowadzone w katedrze podejmują aktualną problematykę szeroko rozumianych między-
narodowych stosunków gospodarczych. Zainteresowania badawcze pracowników koncentrują się na tematyce 
globalizacji, handlu międzynarodowego, inwestycji zagranicznych i międzynarodowej integracji gospodarczej. 
Prace badawcze prowadzone są w ramach różnorodnych projektów zespołowych, jak również przez poszcze-
gólnych pracowników w postaci projektów indywidualnych. Wyniki badań realizowanych przez pracowników 
katedry są systematycznie udostępniane szerokiemu gronu odbiorców w formie prezentacji na krajowych i za-
granicznych konferencjach naukowych, a także  licznych monografii i artykułów naukowych w czasopismach 
o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Katedra MSE aktywnie współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Badań Wspólnoty Europejskiej (Polish Eu-
ropean Community Studies Association – PECSA), będąc partnerem organizowanych wydarzeń naukowych. 
W ramach współdziałania z ośrodkami prowadzącymi kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze odby-
wają się cykliczne konferencje dydaktyczne pozwalające na wymianę doświadczeń związanych z kształceniem 
na tym kierunku. Efektem współpracy jest organizowany od 2013 r. ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę 
dyplomową z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych

Katedra jest organizatorem cyklicznych konferencji naukowych pt. „Procesy internacjonalizacji w gospodarce 
światowej”. W 2021 r. odbyła się XVIII edycja tego wydarzenia. 
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Specjalność międzynarodowe stosunki gospodarcze i problemy globalne oraz specjal-
ność handel zagraniczny cieszyły się na uczelni bardzo dużą popularnością. Ustawiały 
się wręcz kolejki studentów, aby zapisać się do przyszłych promotorów.

Obecnie w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych pracuje osiem osób. Od września 2020 r. 
pracami kieruje prof. Małgorzata Dziembała, będąca również kuratorem kierunku MSG. 

Zarówno działalność naukowo -badawcza, jak i dydaktyczna Katedry MSE koncentruje się wokół problematyki 
międzynarodowych stosunków gospodarczych, a w szczególności integracji gospodarczej w Europie i na świe-
cie oraz procesów internacjonalizacji i globalizacji we współczesnej gospodarce światowej, z uwzględnieniem 
zmian wywołanych rewolucją cyfrową. 

Odzwierciedleniem badań z zakresu MSG są publikacje monograficzne oraz artykuły czasopiśmiennicze i re-
feraty prezentowane na konferencjach naukowych o  zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Kon-
centracja działalności dydaktycznej Katedry MSE na aspektach międzynarodowych stosunków gospodarczych 
wyraża się w sprawowaniu merytorycznej opieki nad kierunkiem międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz 
specjalnością handel zagraniczny, a także prowadzeniu studiów podyplomowych handel zagraniczny.

Z funkcjonowaniem szkoły MSG w Katowicach nierozerwalnie związane są ogólnopolskie konferencje nauko-
we „Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej” organizowane cyklicznie przez Katedrę MSE oraz 
poświęcone problematyce integracji europejskiej seminaria „Dni Europejskie”, których organizatorem jest Koło 
Naukowe International Challenge funkcjonujące od 1999 r. Celem koła jest uzupełnianie i rozszerzanie wiedzy 
związanej z różnymi aspektami działania w obszarze międzynarodowych stosunków gospodarczych. Opiekę 
nad nim sprawuje dr Katarzyna Czech.

Katowicka ekonomiczna szkoła polityki społecznej

Początki rozwoju badań w zakresie polityki społecznej miały miejsce w końcu lat 70. XX w. Wiążą się one 
przede wszystkim z  osobami prof. Mariana Franka oraz doc. Anny Ciołkówny. Ich prace dotyczyły przede 
wszystkim problematyki zatrudnienia oraz funkcji socjalnych zakładów pracy (głównie górnictwa węgla ka-
miennego). Istotne były również badania prof. Ewy Kozłowskiej dotyczące polityki mieszkaniowej na terenie 
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miast górnośląskich. Z kolei ważne z punktu widzenia polityki społecznej badania demograficzne prowadzili 
prof. Maksymilian Ziomek, doc. Jerzy Jacimirski, doc. Jan Wiesner oraz prof. Leon Dziembała. Problematyką 
prawa pracy zajmował się prof. Jan Wojtyła. 

Dynamiczny rozwój polityki społecznej w uczelni zapoczątkowało jednak powołanie w 1984 r. na Wydziale 
Przemysłu, w  ramach Instytutu Organizacji Pracy i Zarządzania, Zakładu Polityki Społecznej, którym kiero-
wanie powierzono prof. Lucynie Frąckiewicz wywodzącej się z Uniwersytetu Śląskiego. Był to młody zespół 
badawczy, w  którym początkowo spośród sześciu pracowników tylko jedna osoba miała stopień naukowy 
doktora. W 1992 r., w wyniku reorganizacji uczelni, została utworzona Katedra Polityki Społecznej i Gospodar-
czej. Prowadzone w owym czasie badania naukowe dotyczyły przede wszystkim problematyki poziomu życia 
ludności, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji sfer ubóstwa, ograniczeń w realizacji świadczeń spo-
łecznych oraz barier w funkcjonowaniu systemu zabezpieczenia społecznego, w tym systemu ochrony zdrowia, 
społecznych konsekwencji restrukturyzacji gospodarki regionu, polityki rynku pracy, funkcjonowania systemu 
edukacji, polityki państwa wobec rodziny, harmonijnego rozwoju społeczno -gospodarczego. 

W skład utworzonej 1 października 1992 r. Katedry Polityki Społecznej i Gospodar-
czej weszły trzy zakłady: Polityki Społecznej (kierownik prof. L. Frąckiewicz), Polityki 
Gospodarczej (kierownik prof. Andrzej Barteczek) oraz Ekonomiki Rynku Pracy (kie-
rownik prof. Dorota Kotlorz). Pierwszym kierownikiem katedry została prof. L. Frąckie-
wicz, która jednak w związku z objęciem w 1993 r. funkcji rektora ówczesnej Akademii 
Ekonomicznej przekazała funkcję prof. A. Barteczkowi. W 2002 r. prof. L. Frąckiewicz 
ponownie przejęła stery katedry, sprawując funkcję kierownika do momentu przejścia 
na emeryturę w 2006 r.

W 2002 r. z katedry wyodrębniła się Katedra Rynku Pracy, kierowana przez prof. D. Kotlorz. W 2006 r. powsta-
ła z kolei Katedra Zarządzania Organizacjami, której kierownikiem została prof. Anna Lipka, zaś kierowanie 
Katedrą Polityki Społecznej i Gospodarczej powierzono prof. Andrzejowi Rączaszkowi. Jego następcą został 
w 2018 r. prof. Wiesław Koczur. 

Członkowie zespołu prof. L. Frąckiewicz podjęli się integrowania polskiego środowiska polityków społecznych, 
organizując począwszy od 1990 r. przez kolejne 23 lata ogólnopolskie konferencje naukowe. Organizowali 
także międzynarodowe konferencje naukowe z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, konferencje 
z zakresu demografii oraz liczne inne wydarzenia. Od samego początku tworzenia szkoły pani profesor ogrom-
ną wagę przykładała do kształcenia kadr w zakresie polityki społecznej, czego pokłosiem było m.in. utworze-
nie w 1993 r. dwustopniowych studiów zawodowych w zakresie polityki społecznej, którymi kierowanie po-
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wierzono prof. Aldonie Frączkiewicz -Wronce. Dużą popularność zyskały także studia podyplomowe z zakresu 
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz funkcjonujące do dzisiaj studia zarządzanie w ochronie zdrowia. 

Prof. L. Frąckiewicz (1926–2009) uznawana była powszechnie za pierwszą damę pol-
skiej polityki społecznej. Cieszyła się w kraju wielkim autorytetem i sympatią. W śro-
dowisku naukowym znana była z ogromnej życzliwości, woli dialogu i tolerancji wobec 
odmiennych poglądów. Tworząc ekonomiczną szkołę polityki społecznej, doceniała 
znaczenie badań i analiz interdyscyplinarnych. Taki też stworzyła zespół badawczy,  
co w owych czasach było raczej rzadkością. 

Szefową, bo tak nazywaliśmy zawsze panią profesor, wspominamy jako niezwykłe-
go człowieka, który zaprosił współpracowników do swojego świata wysokiej kultury 
i wybitnej sztuki. Pani profesor, urodzona w Wiedniu, wychowana na zamku w Grodźcu 
k. Bielska -Białej, była wnuczką Juliana Fałata. W czasie konferencji, które odbywały 
się w Bystrej Śląskiej, jednym z punktów programu, zawsze bardzo popularnym wśród 
uczestników, były wizyty w tamtejszym Muzeum Juliana Fałata. Informacje dotyczące 
życia i twórczości artysty przedstawiane przez pracowników muzeum pani profesor 
chętnie uzupełniała anegdotami z życia rodziny. 

Kultura była również częstym tematem dyskusji w czasie legendarnych ogrodowych im-
prez imieninowych pani profesor, na których solenizantka częstowała gości upieczonym 
przez siebie, według przedwojennej receptury, tortem orzechowym.

Wiesław Koczur

Stanowiąca trzon szkoły Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej od wielu już lat realizuje prace naukowo-
-badawcze dotyczące: jakości życia, zapobiegania szeroko rozumianemu wykluczeniu społecznemu, krajowych 
i międzynarodowych uwarunkowań polityki społecznej, funkcjonowania szczegółowych polityk społecznych 
(w  szczególności: ludnościowej i  rodzinnej, edukacyjnej, rynku pracy, zabezpieczenia społecznego, ochrony 
zdrowia,  kulturalnej), zrównoważonego rozwoju społeczno -gospodarczego w wymiarze krajowym, regional-
nym i lokalnym. Obraz katowickiej ekonomicznej szkoły polityki społecznej uzupełnia aktywność Koła Nauko-
wego Polityków Społecznych i Gospodarczych, które w okresie swojej działalności zorganizowało szereg przed-
sięwzięć zarówno o  charakterze społeczno -charytatywnym, jak i naukowo -badawczym. Istotnym obszarem 
aktywności członków koła są również kontakty z praktykami życia społeczno -gospodarczego. 
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Wybrane zagadnienia z zakresu polityki społecznej stanowią także przedmiot zainteresowań Katedry Analiz 
i Prognozowania Rynku Pracy, która powstała w 2012 r. z przekształcenia funkcjonującej wcześniej Katedry 
Rynku Pracy. Katedrą tą kieruje prof. Maria Balcerowicz -Szkutnik. Działalność naukowa pracowników kate-
dry skupiona jest przede wszystkim na analizach szczegółowych zagadnień związanych z uwarunkowaniami 
oraz problemami rynku pracy rozpatrywanych w  różnych warunkach społeczno -gospodarczych, na różnych 
poziomach w odniesieniu do lokalnego, regionalnego, krajowego i międzynarodowego rynku pracy, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem bezrobocia i zatrudnienia. Ważne miejsce w prowadzonych badaniach pracowników 
wskazanej katedry zajmują także zagadnienia związane z pomiarem jakości życia, w tym sytuacją materialną 
gospodarstw domowych, wykorzystaniem czasu wolnego oraz równowagą w życiu zawodowym i rodzinnym, 
a także aktywizacją osób starszych.

Badania dotyczące wybranych obszarów polityki społecznej prowadzi również Katedra Zarządzania Publicz-
nego i Nauk Społecznych, powstała w 2008 r. z połączenia utworzonej w 2006 r. Katedry Zarządzania Pu-
blicznego oraz Katedry Nauk Humanistycznych, której historia sięga 1979 r. Pracami katedry kieruje prof. 
A. Frączkiewicz -Wronka. Podstawowymi zagadnieniami badawczymi są problemy zarządzania w organizacjach 
publicznych i społecznych, w tym przede wszystkim kwestie: efektywności przywództwa, kultury organizacyj-
nej, społecznej odpowiedzialności organizacji, jak również funkcjonowania systemów ochrony zdrowia, pomo-
cy społecznej, administracji publicznej, edukacji. Wskazana katedra prowadzi także badania dotyczące part-
nerstw publiczno -społecznych, zatrudnialności pracowników, zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym, 
prywatnym i społecznym.

Katowicka szkoła prawa pracy i zatrudnienia

W kształtowaniu się Wyższego Studium Nauk Społeczno -Gospodarczych w Katowicach znaczącą rolę progra-
mową odgrywały dyscypliny prawnicze. Ich rozwój był od początku synchronizowany z naukami ekonomicz-
nymi i społecznymi. Promotorami tego kierunku byli wybitni polscy uczeni, tacy jak: prof. Tadeusz Bigo i prof. 
Franciszek Longchamps – twórcy wrocławskiej szkoły administracji i prawa administracyjnego. W późniejszym 
okresie dołączył wybitny cywilista, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisław Włodyka, twórca tamtejszej 
szkoły prawa gospodarczego. Ich udział w kształtowaniu dydaktyki i badań naukowych stworzył zaczyn do 
rozwoju interdyscyplinarnych kierunków badawczych opartych na związkach prawa z ekonomią. Wychowanką 
szkoły wrocławskiej była prof. Ewa Kozłowska, która wniosła znaczący wkład w budowę szkoły badań empi-
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rycznych w prawoznawstwie, pozwalającej na ocenę racjonalności rozwiązań stanowionego prawa z punktu 
widzenia wartości i celów, jakie spodziewano się urzeczywistnić. Nawiązywała do badań ,,prawa w działaniu” 
– kierunku, jaki rozwijał się w doktrynie państw zachodnich. Profesor E. Kozłowska przez lata kierowała Ka-
tedrą Prawa. Wypromowała grupę doktorów, upatrując w tym szanse  rozwoju badań i dydaktyki prawniczej 
w wymiarze interdyscyplinarnym. W 1993 r. kierownictwo objął prof. Jan Wojtyła – uczeń prof. E. Kozłowskiej 
oraz prof. Tadeusza Zielińskiego, wybitnego uczonego z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Dorobek naukowy prof. J. Wojtyły jest związany z rozwojem badań z zakresu prawa pracy, zatrudnienia i polityki 
społecznej. Przygotowanie merytoryczne w zakresie zarówno nauk prawnych, jak i ekonomicznych pozwoliło 
na ocenę racjonalności prawa w stosunkach zatrudnienia. Ważne było wyeksponowanie cech aksjologii prawa 
w dziedzinie zatrudnienia. Ten kierunek znajduje wyraz w pracach uczniów prof. Wojtyły. Cechą stworzonego 
przez niego zespołu była stała współpraca z wiodącymi ośrodkami akademickimi w Polsce oraz w krajach 
Europy i Ameryki. Dowodem tego było nie tylko członkostwo w organizacjach międzynarodowych, ale także 
udział Katedry Prawa jako współorganizatora Światowego Kongresu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. 

Prof. J. Wojtyła z nominacji Premiera RP był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej, która 
przygotowała dwa projekty kodeksów: indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, 
w istotny sposób reformujących ustrój pracy w Polsce. Był także członkiem Rady Legi-
slacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów i Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP 
prof. Lechu Kaczyńskim. Aktualnie prof. Jan Wojtyła jest członkiem Rady Ochrony Pracy 
przy Sejmie RP, a także Komisji Nadzoru Finansowego.

Wśród współpracowników prof. J. Wojtyły mawiano żartobliwie, że „przyznanie się do znajomości języków 
obcych będzie wykorzystane przeciwko tobie”, bo profesor na pewno te umiejętności zagospodaruje. Kiedy 
otworzyły się warunki umiędzynarodowienia współpracy, profesor kładł silny nacisk na budowanie związków 
z uczelniami i badaczami z różnych krajów. Taką szansę dawały liczne umowy o współpracę. Kiedy prof. J. Woj-
tyła przez dwie kadencje pełnił funkcję rektora, ówczesna Akademia Ekonomiczna zawarła przeszło 120 umów 
partnerskich z uczelniami Europy, Azji i obu Ameryk, co dawało szanse na rozwijanie badań porównawczych, 
tak ważnych w strategii szkół naukowych. Profesor zawsze wspierał inwestowanie w rozwój swoich pracow-
ników i zapewnienie im warunków do rozwijania twórczej myśli, której wartość powinna być weryfikowana 
w praktyce. Gorąco zachęcał wszystkich swoich pracowników do wyjazdów na staże zagraniczne, prowadzenia 
wykładów w ośrodkach europejskich i amerykańskich oraz tworzenia własnej sieci kontaktów międzynarodo-
wych. Zawsze mawiał, że „pracownika naukowego trzeba wysłać w świat”. Za przykład stawiał swoją uczennicę 
– prof. Marzenę Czarnecką, która bardzo umiejętnie łączy pracę naukową z praktyką zawodową, a także bardzo 
sprawnie porusza się na arenie międzynarodowej.
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Znaczący wpływ na rozwój szkoły miał również prof. Michał Seweryński, wielki autorytet polskiego i świato-
wego prawa pracy. Przez lata był przewodniczącym światowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych. Przez 10 lat łączył pracę w Uniwersytecie Łódzkim z pracą w Uniwersytecie Ekonomicznym w Ka-
towicach. 

Profesor J. Wojtyła jest obdarzony wrodzoną klasą i wrażliwością wyniesioną z domu 
rodzinnego. Nie sposób pominąć też jego optymizmu, wspaniałego poczucia humoru, 
z którym koresponduje skromność i koncyliacyjne usposobienie profesora. O swoich 
uczniach ma zwyczaj mawiać „dzieci naukowe”, a relacja mistrz – uczeń jest nacecho-
wana wręcz ojcowską troską i atencją. Profesor czasem przekazywał mi maszynopis 
niepublikowanego jeszcze artykułu z odręcznym dopiskiem: „jestem ciekawy Twojej 
opinii”. Przede wszystkim stanowiło to zaczyn niezwykle merytorycznej rozmowy, ale 
było też wyzwaniem intelektualnym dla młodego pracownika naukowego i oczywiście 
ogromnym wyróżnieniem. Profesor wielokrotnie podkreślał, że takiego stylu pracy 
nauczył go jego mistrz – prof. T. Zieliński.

Małgorzata Szczęsny

Zanim zostałam zatrudniona w uniwersytecie, prof. J. Wojtyła zaprosił mnie na swój 
wykład z prawa służby publicznej. Poinformował mnie o jego temacie. Łącząc wtedy 
studia doktoranckie z pracą urzędnika państwowego, bardzo poważnie zagłębiłam 
się w temat, znałam podstawy teoretyczne i byłam praktykiem w tej materii. Na sali 
wykładowej profesor zupełnie niespodziewanie zaproponował mi wspólne wystąpie-
nie przed studentami, jak to określił, w „dwugłosie”. Byłam tak zaskoczona obrotem 
sytuacji, że nie namyślając się długo, zgodziłam się. Poza tym, kto śmiałby odmówić 
swojemu mistrzowi pytającemu, czy mam czas i ochotę poprowadzić z nim wspólnie 
wykład. Spontaniczne wystąpienie w „dwugłosie” bez możliwości wcześniejszego 
przygotowania okazało się moim osobistym sukcesem dydaktycznym. Ale największy 
sukces upatrywałam w tym, że profesor powiedział, że jest ze mnie dumny i że w ten 
sposób chciał mi pokazać, jak ważna jest umiejętności reagowania sytuacyjnego.

Małgorzata Szczęsny
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Kontynuatorem nurtu interdyscyplinarności i przenikania się prawa i ekonomii jest Katedra Prawa i Ubezpie-
czeń. W jej ramach, oprócz interdyscyplinarnej szkoły prawa pracy i zatrudnienia, rozwija się kierunek badań 
z  zakresu prawa gospodarczego. Znaczący wkład w  jego dorobek wnosił prof. Antoni Witosz (1948–2015). 
Wyniki jego badań znajdowały wyraz w legislacji z zakresu prawa upadłościowego. Prof. J. Wojtyła oraz prof. 
A. Witosz zgromadzili wokół siebie grono pracowników naukowych kontynuujących ich dzieło. Zainteresowania 
naukowo -badawcze pracowników katedry pozwalają zaspokoić zróżnicowane potrzeby dydaktyczne uczelni 
w  dziedzinie prawa. Ugruntowana wiedza teoretyczna pracowników katedry, połączona z  doświadczeniem 
zdobytym w praktyce gospodarczej oraz w zagranicznych ośrodkach naukowych, umożliwia kompleksowe uję-
cie problemów badawczych zarówno w zakresie naukowym, jak i dydaktycznym. Tautologią jest stwierdzenie, 
że prawo nie znosi próżni i ciągle ewoluuje, pojawiają się także nowe obszary badawcze. Dlatego też badania 
naukowe i dydaktyka muszą permanentnie dopasowywać się do tych realiów, a co się z tym wiąże, podążają 
w kierunku nurtu prawa biznesu, łączącego w sobie elementy prawa pracy, prawa zatrudnienia, prawa finan-
sowego, prawa ubezpieczeń czy prawa podatkowego.

W 2016 r. zespół skupiony wokół prof. J. Wojtyły zaangażował się w organizację jubile-
uszu 50-lecia jego pracy zawodowej. Na uroczystości połączonej z konferencją nauko-
wą pojawili się czołowi przedstawiciele nauki, biznesu i polityki. Rozmach przedsięwzię-
cia, a także lista przybyłych gości, wywarły na wszystkich ogromne wrażenie. Kiedy 
pracownicy wyrażali swój podziw, jubilat odpowiadał, że byłby bardzo zawiedziony, 
gdyby w przyszłości ich jubileusze były organizowane z mniejszym rozmachem.
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Katowicka szkoła metod ilościowych

Wszelka działalność gospodarcza wymaga analiz ilościowych, od tych najprostszych, pozwalających zliczać 
zasoby np. produkcji, aż do złożonych modeli ekonometrycznych działania np. określonych rynków finanso-
wych. Każda uczelnia prowadząca badania ekonomiczne tworzy zespoły o wyspecjalizowanych umiejętno-
ściach w tworzeniu narzędzi prowadzenia analiz ilościowych danych gospodarczych. Tak jest i w przypadku 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Początek szkoły wyznaczył prof. Maksymilian Ziomek i jego zespół w utworzonej w 1951 r. Katedrze Statysty-
ki. Od 1962 r. katedrą kierował jeden z najwybitniejszych, jak się potem okazało, naukowców polskich – prof. 
Zbigniew M. Pawłowski. Lata jego pracy w uczelni (1962–1981) to okres tworzenia podstaw rozwoju metod 
ilościowych. Ten czas charakteryzował się dynamicznym rozwojem zastosowań matematyki i statystyki w ba-
daniach ekonomicznych, co w opinii środowiska naukowego jest bezdyskusyjną zasługą prof. Z. Pawłowskiego, 
który był prekursorem nie tylko przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych, lecz również organizacyjnych. 

Profesor Z. Pawłowski (1930–1981) należał do pionierów ekonometrii w Polsce. To 
pod jego kierunkiem opracowany został pierwszy model ekonometryczny gospodarki 
polskiej. Profesor miał ku temu wszelkie kwalifikacje i doświadczenie, uczestniczył 
bowiem w budowie jednego z pierwszych modeli ekonometrycznych gospodarki bry-
tyjskiej podczas stażu w Cambridge odbytego pod kierunkiem Richarda Stone’a (lau-
reata Nagrody Nobla w 1984 r.). Tworzył wiele modeli popytu i podaży. Zajmował się 
modelami produkcji. Znany jest jego wynik dotyczący modyfikacji funkcji produkcji 
Cobb -Douglasa pozwalający kwantyfikować postęp techniczno -organizacyjny. Napisał 
pionierskie monografie z zakresu ekonometrii oraz teorii predykcji. Jego monografia 
dotycząca metody reprezentacyjnej miała duży wkład w rozwój badań ankietowych 
w Polsce. 

Profesor nawiązał trwałe kontakty naukowe z zagranicznymi ośrodkami, co było na 
tamte czasy rzeczą trudną. Najważniejsza wśród nich była współpraca z Holender-
skim Instytutem Ekonomicznym w Rotterdamie. Był jednym z inicjatorów utworzenia 
kierunku studiów zwanego do dziś informatyką i ekonometrią. Kierunek miał w założe-
niach kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr potrafiących prowadzić profesjonalnie 
ilościowe analizy ekonomiczne. 
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Był zapraszany do uczestnictwa w licznych gremiach naukowych. Wykształcił wielu 
wartościowych badaczy. Był współorganizatorem Letniej Szkoły Ekonometrycznej 
w Ustroniu Wielkopolskim. Jego uczniowie z czasem stali się znanymi i cenionymi  
ekonometrykami i statystykami.

Kilkuosobowa Katedra Statystyki rozrosła się do Instytutu Ekonometrii liczącego w 1981 r. ponad 50 naukow-
ców. Profesor był autorytetem naukowym i mistrzem dla swoich uczniów, których inspirował do tworzenia 
dzieł charakteryzujących się oryginalnością rozwiązań oraz wysokim poziomem warsztatu matematycznego. 
Jego książki z zakresu statystyki lub ekonometrii były tłumaczone na języki: niemiecki, rosyjski i węgierski. 

Profesorowi Pawłowskiemu przypisuje się zainicjowanie Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matema-
tyków Polski Południowej (KSEMPP), z których pierwszą zorganizował w 1965 r. w ówczesnej Wyższej Szko-
le Ekonomicznej w  Katowicach. Konferencje są nieprzerwanie organizowane co roku, naprzemiennie przez 
ośrodki katedr ilościowych uniwersytetów w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. W 2021 r. odbyła się już 57. 
konferencja. Właśnie podczas tych konferencji jej uczestnicy zaczęli mówić o szkole katowickiej, której niekwe-
stionowanym liderem był prof. Z. Pawłowski. 

Był osobą niezwykłą, liczącym się profesorem, uczonym, administratorem. Przestrzegał 
nomenklatury zawodowej i każdego uszanował przynależnym mu tytułem. Nie była to 
jedynie czysta kurtuazja; w geście tym było jednocześnie – oprócz zwykłej grzeczności 
– zawarte uznanie talentu i trudu włożonego w naukę, szacunek dla zdolności, wiedzy 
i osiągnięć. W tamtych czasach dyplom ukończenia studiów wyższych dostawało się nie 
z powodu równości wobec prawa; dyplom był poświadczeniem urzędowym zdobytych 
umiejętności i talentów. Niewątpliwie były, i to zapewne nie tak znów rzadkie, wyjątki 
streszczające się w popularnym powiedzeniu: „nie matura, lecz chęć szczera zrobi z cie-
bie oficera”. Magister – był mistrzem, doktor – był uczonym, docent – nauczycielem, 
a profesor – powołanym do służby. (…) Celem nauki jest doskonałość i perfekcja. Efek-
tywność, użyteczność, zastosowania, to biznes – nie nauka. Pawłowski dobrze wiedział, 
że bramą prowadzącą do nauki jest matematyka, że nauka jest wiedzą o strukturze 
świata, o relacjach rządzących przyrodą i społeczeństwem. Nie ma nauki o niczym. Każ-
da nauka ma substrat w realnym świecie; bez wprowadzenia tego postulatu w życie nie 
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ma nauki, a tylko zabawa akademicka – paranauka. (…) Był człowiekiem elastycznym 
i skorym do kompromisu. Miał niezwykły dar wyboru właściwej tematyki badawczej. 
Wiedział, skąd wieje wiatr i po jego zapachu natychmiast stawał się aktywnym uczest-
nikiem nowego prądu, jeśli tylko uznał go za ważny i obiecujący.

Wspomnienie autorstwa prof. Antoniego Smoluka (za publikacją Sześćdziesiąt 
lat Katedry Statystyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach, UE, Katowice 2011).

Po śmierci prof. Z. Pawłowskiego Instytutem Ekonometrii kierował prof. Józef Kolonko, który swój doktorat 
napisał pod kierunkiem zmarłego lidera szkoły. Profesor Kolonko rozwijał zwłaszcza metody klasyfikacji i ana-
lizy danych oraz metodę reprezentacyjną, doceniając jednocześnie statystyczną kontrolę jakości. Był cenionym 
promotorem wartościowych doktoratów, skarbnicą pomysłów naukowych oraz innowacyjnych przedsięwzięć. 
Z  jego inicjatywy powstała Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa. W ówczesnych trudnych czasach był 
również zaangażowany w  wielkie przemiany społeczno -polityczne zachodzące  m.in. na uczelniach, będąc 
pierwszym przewodniczącym NSZZ „Solidarność” w ówczesnej Akademii Ekonomicznej. 

„Łabędź…” – słyszeliśmy niejeden raz, otrzymując poprawiony test ze statystyki z za-
rysem przypominającej tego dumnego ptaka dwójki. A dlaczego? Przecież wszystko 
pasowało do wzoru i schematu! „Nikt z was nie zauważył, że wyniki są sprzeczne z naj-
ważniejszymi prawami ekonomii? – pytał wtedy prof. J. Kolonko (1942–2018). I zaraz 
dodawał: – Wystarczyło napisać, że dane wejściowe zostały prawdopodobnie sfałszo-
wane”. Innym razem wielu z nas nie zorientowało się, że na pośrednim etapie rozwiązy-
wania zadania średnia prędkość tramwaju wynosiła ponad 300 km/h i znowu ktoś nas 
zrobił w konia, manipulując danymi. Mistrz, ucząc statystyki, nauczył nas ekonomii, 
a przede wszystkim samodzielnego myślenia. W osobie profesora nawet drwina (bo 
udało się wyprowadzić kogoś na intelektualne manowce) czy podejrzliwość (względem 
nonszalancko formułowanych czy przyswajanych opinii) stawały się dobre i pożytecz-
ne. Inspirował do rzetelnego analizowania otaczającej rzeczywistości, zniechęcał do 
łatwizny, klisz i kalek myślowych. Po moich studiach, kiedy już pracowałem w uczelni, 
braliśmy razem udział w dłużących się pracach pewnej komisji. Na każdym posiedzeniu 
podsuwał mi na karteczce zadanie do rozwiązania. I z radością tkwiliśmy w impasie. Ja 
z góry wiedziałem, że rozwiązanie prawdopodobnie nie istnieje, jednak poszukiwałem 
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go, licząc na to, że kiedyś to mi uda się przechytrzyć profesora. Ten zaś z właściwym 
sobie wdziękiem zabijał nudę, zaśmiewając się z mojej bezradności – przecież chyba nie 
oczekiwał wyniku. 

Marcin Baron

Godnym kontynuatorem idei prof. Pawłowskiego był również jego doktorant prof. Andrzej S. Barczak, który 
od 1987 r. kierował Instytutem Ekonometrii, a potem Katedrą Ekonometrii. W kierowanym przez Z. Pawłow-
skiego instytucie rozwijane były również prace z  zakresu demografii, czym m.in. zajmował się prof. Leon 
Dziembała (1933–2013). Z kolei statystyką opisową parała się doc. Barbara Ciepielewska. Profesor doceniał 
potrzebę opanowania przez pracowników solidnych podstaw umiejętności w zakresie analizy matematycznej 
i algebry liniowej. Jednym z wybitnych w tym zakresie specjalistów była prof. Elżbieta Stolarska (1942–1992), 
która miała wartościowe osiągnięcia naukowe na polu programowania matematycznego, badań operacyjnych 
i ekonometrii oraz była prorektorem ds. nauki. Z kolei rektorem był prof. Krzysztof Zadora, który zajmował się 
ekonometrią, programowaniem matematycznym oraz rachunkowością zarządczą. Był cenionym kierownikiem 
kilku zespołów naukowo -badawczych. 

Profesor A.S. Barczak (1939–2019) z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach 
związany był od początku swojej kariery naukowej. W uczelni pełnił wiele funkcji, od 
prodziekana do prorektora. Zasiadał także w wielu radach programowych czasopism 
naukowych i licznych komisji. Doradzał wojewodzie śląskiemu, a także prezydentowi 
Katowic. Otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu. Był bliskim przyjacielem dziennikarzy. Zawsze chętnie brał udział w debatach 
telewizyjnych, radiowych; nigdy nie odmawiał mediom komentarza do bieżących wy-
darzeń ekonomicznych. Jego wypowiedzi gościły na łamach „Dziennika Zachodniego”, 
gdzie wielokrotnie tłumaczył czytelnikom różne kwestie gospodarcze, np. te związane 
z transformacją polskiego górnictwa. W uczelni znany był nie tylko jako wykładowca 
i badacz, ale także jako człowiek z pasją, wspominający liczne podróże, a szczególnie 
górskie wyprawy, oraz wieloletni posiadacz tzw. końskiego ogona.

Wraz ze zmianami organizacyjnymi na uczelni nazwa Instytutu Ekonometrii została zmieniona, a z  czasem 
wydzielono inne katedry. Aktualnie w uczelni jest siedem katedr, w których uprawia się zastosowanie metod 
ilościowych. 

Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki składa się z zespołu pracowników rozwijających tradycyjne dys-
cypliny uprawiane przez prof. Z. Pawłowskiego. Prowadzone są w niej prace nad teoretycznymi i praktycznymi 
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aspektami wnioskowania statystycznego, a zwłaszcza jego aspektami nieparametrycznymi. Rozwijane są rów-
nież metody statystycznej kontroli jakości i zastosowania statystyki w audycie finansowym. Badane są zagad-
nienia dotyczące metodologii wnioskowania o modelach ekonometrycznych, a także predykcji. Prowadzone są 
prace nad zaawansowanymi metodami analizy szeregów czasowych oraz procesów przestrzennych, ponadto 
prace z zakresu ekonomii matematycznej, programowania matematycznego, zbiorów rozmytych i ocen ryzyka 
inwestycyjnego. Znaczące, również w skali międzynarodowej, osiągnięcia katedry dotyczące metody reprezen-
tacyjnej (metod próbkowych) oraz statystyki małych obszarów przyczyniły się do organizowania międzynaro-
dowej konferencji „Survey Sampling in Economic and Social Research”, na której m.in. wielokrotnie gościł znany 
w światowym środowisku statystyków prof. Malay Ghosh, doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach z 2021 r. Katedra podtrzymuje chlubną tradycję organizowania dorocznej Konferencji Statysty-
ków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej oraz Seminarium im. Profesora Z. Pawłowskiego. 

Katedra Badań Operacyjnych jest jednym z wiodących w Polsce ośrodków badań operacyjnych. Prace naukowe 
katedry koncentrują się na aspektach teoretycznych metodologii badań operacyjnych oraz jej wykorzystaniu 
do wspomagania decyzji. Od 16 lat kontynuowane jest wydawanie zainicjowanego przez katedrę czasopisma 
naukowego „Multiple Criteria Decision Making”, którego wiodącym redaktorem jest prof. Tadeusz Trzaskalik. 
Pracownicy utrzymują aktywne kontakty naukowe z kilkunastoma zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Pierwszym kierownikiem kolejnej katedry – Katedry Matematyki Stosowanej – był prof. Piotr Chrzan, niegdyś 
doktorant prof. Z. Pawłowskiego. Kontynuował prace swojego mistrza, rozszerzając je na zagadnienia aktu-
arialne. Pracownicy katedry uczestniczą w prowadzeniu studiów Double Degree Master Programme Quantita-
tive Asset and Risk Management ARIMA. Katedra od wielu lat organizuje konferencję „Metody im. Profesora 
Piotra Chrzana”.

Z kolei Katedra Metod Statystyczno -Matematycznych w Ekonomii powstała w 2005 r. Tworzy ją zespół pra-
cowników zajmujących się aktuariatem, demografią, ekonomią matematyczną. Realizowane projekty dotyczą 
modelowania i analizy ryzyka występującego na rynkach konsumpcyjnych i  inwestycyjnych, modeli polityki 
fiskalnej i monetarnej, a także modelowania matematycznego procesów makroekonomicznych. Podejmowana 
jest też problematyka badawcza w zakresie statystyki społecznej i regionalnej, uwzględniająca procesy de-
mograficzne, migracyjne i rynek pracy. Katedra współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za 
granicą (Rosja) oraz rozwija relacje z praktyką gospodarczą. Jest organizatorem międzynarodowej konferencji 
naukowej „Analysis of International Relations. Methods and Models of Regional Development”.

Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej prowadzi badania naukowe w zakresach doskonalenia metod 
statystycznych w analizie i zarządzaniu ryzykiem na rynku energii elektrycznej, wielokryterialnych metod ana-



95

lizy rynków finansowych, metod analizy ryzyka inwestycyjnego z uwzględnieniem metod odpornych oraz tzw. 
rozkładów stabilnych. Organizuje konferencję „Statistics for Innovation: Data Visualization and Risk Analysis”. 
W zakresie badań demograficznych pracownicy zajmują się problemami starzejącego się społeczeństwa Euro-
py w powiązaniu z nowym nurtem analiz ryzyka – ryzykiem długowieczności.

Natomiast zespół Katedry Analiz i Prognozowania Rynku Pracy zajmuje się aplikacją metod ekonometrycznych 
i statystycznych w ekonomii. W szczególności nacisk jest położony na aspekty demograficzne rynku pracy, 
prognozowania rynku pracy, modelowania ekonometrycznego popytu i podaży pracy.

Katedra Analiz Gospodarczych i Finansowych składa się z pracowników zajmujących się badaniami naukowymi 
dotyczącymi problemów: analizy skupień, metod dyskryminacji i nieparametrycznych regresji z uwzględnie-
niem podejścia wielomodelowego. Ponadto prowadzone są badania w  zakresie metod wizualizacji danych, 
analizy korespondencji, modeli klas ukrytych oraz modeli logarytmiczno -liniowych.

Katowicka szkoła przedsiębiorczości 

Badania przedsiębiorczości prowadzone w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach są reakcją na szybki 
rozwój przedsiębiorczości jako obszaru zainteresowania naukowego, a także wyodrębnienie się jej jako doj-
rzałej subdyscypliny w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości. Twórcą katowickiej szkoły przedsiębiorczości był 
prof. Mariusz Bratnicki, uczeń prof. Jerzego Kurnala ze Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), 
który w 2000 r. był inicjatorem założenia pierwszej w Polsce (z nazwy) Katedry Przedsiębiorczości. Pomysł 
został zaakceptowany przez ówczesnego rektora, prof. Floriana Kuźnika. 

Wizją prof. M. Bratnickiego, a jednocześnie wyróżnikiem katedry, były silna koncentracja na prowadzeniu em-
pirycznych badań naukowych o charakterze teoriotwórczym, a także wysoki stopień umiędzynarodowienia, 
realizowany m.in. przez udział w wiodących światowych konferencjach w zakresie przedsiębiorczości (m.in. 
„Babson College Entrepreneurship Research Conference”, „Academy of Management Annual Meeting”, „Eu-
ropean Academy of Management, Research on Entrepreneurship Conference”). Artykuły prof. M. Bratnickiego 
i jego uczniów od początku działalności badawczej katedry były przyjmowane do prezentacji na światowych 
konferencjach, co w tamtym czasie nie było osiągnięciem powszechnym. 
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Profesor M. Bratnicki (1947–2020) w 1970 r. ukończył studia w Szkole Głównej Plano-
wania i Statystyki, w 1975 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych 
na podstawie rozprawy doktorskiej Wpływ systemu elektronicznego przetwarzania 
danych na organizację i zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym. W 1994 r. 
habilitował się na podstawie rozprawy Doskonalenie procesu zarządzania w przed-
siębiorstwie. Podejście zintegrowane. Z kolei w 1999 r. nadano mu tytuł profesora 
nauk ekonomicznych na podstawie osiągnięć naukowych (ponad 300 publikacji) i tzw. 
książki profesorskiej pt. Transformacja przedsiębiorstwa. Piastował funkcje w Komite-
cie Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz w Centralnej Komisji 
do spraw Stopni i Tytułów.

Jako kierownik Katedry Przedsiębiorczości prof. M. Bratnicki dbał o rozwój naukowy swoich wychowanków. 
„Robienie nauki” było kluczowe i  miało zajmować tyle czasu w  ciągu dnia, ile czasu poświęca się pracy 
w przedsiębiorstwie. Dydaktyka zaś, dodatkowe zlecenia i ekspertyzy były drugorzędne. Profesor nie akcep-
tował zaangażowania pracowników w poboczne aktywności. Dzięki temu jego wychowankowie osiągali rela-
tywnie szybkie awanse naukowe. Miał niezwykłą intuicję do wyboru aktualnych tematów badań naukowych. 
Wszystkie jego pomysły, którymi inspirował swoich uczniów, po zmaterializowaniu się w postaci doktoratów 
czy habilitacji okazywały się nośnymi tematami „na czasie”. Często przygotowywał publikacje do krajowych 
czasopism, a za dwa–trzy miesiące podobną tematykę odkrywano za granicą.

Katedra Przedsiębiorczości od 2005 r. jest organizatorem okręgowych eliminacji ogólnopolskiej Olimpiady 
Przedsiębiorczości, uczestniczy także wraz z Katedrą Zarządzania Zasobami Ludzkimi w największym świato-
wym projekcie badania przedsiębiorczości – Global Entrepreneurship Monitor, realizowanym wspólnie z PARP. 
Katedra Przedsiębiorczości (Wydział Zarządzania) wraz z Katedrą Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyj-
nego (Wydział Ekonomii) jest organizatorem Seminariów Przedsiębiorczości skupiających gości z kraju i za-
granicy. Od początku istnienia katedra uczestniczy w sieci Prime Networking jako organizator bądź uczestnik 
tygodni międzynarodowych Euroweek.

Profesor M. Bratnicki znany był ze swoich kolorowych, pastelowych stylizacji, kwieci-
stych krawatów, poszetek i kapeluszy. Podróżując wiele razy za granicę, zachwycił się 
tamtejszą modą męską i przeniósł ją w mury uczelni, gdyż do szarych peerelowskich 
strojów wnosiła wiele fantazji. Przechadzając się dostojnym krokiem w wypolerowa-
nych butach, klubowej marynarce, kolorowych spodniach, puszystej poszetce i zaczesa-
nych do tyłu siwych lokach, wyglądał jak profesor z uczelni anglosaskiej. Za tą fasadą 
zwracającego uwagę wielokolorowego stroju kryła się ogromna mądrość, a także wraż-
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liwość, której profesor nie chciał zdradzać. Na zewnątrz starał się zawsze być srogim, 
nieznoszącym sprzeciwu, wymagającym szefem i mistrzem ciętej riposty.

Kiedyś prof. M. Bratnicki umawiał się ze swoim asystentem, wówczas mgr. Wojciechem 
Dyduchem na spotkanie w sprawie przygotowania artykułu. Asystentowi nie pasowała 
środa, godzina 10.00, próbował wynegocjować własny termin. Wtedy poirytowany 
profesor zdjął okulary, popatrzył na W. Dyducha i rzekł: „Wojtuś, zadzwoń do kadr 
i zapytaj, kto jest szefem tej katedry”.

Innym razem profesor chciał dłużej popracować z wówczas dr. Przemysławem Zbierow-
skim, który stwierdził, że chętnie by został, ale boli go głowa. W odpowiedzi usłyszał: 
„Przemeczku, jak mnie bolał ząb, to go wyrwałem”.

Lubił życie towarzyskie. Na konferencjach był duszą towarzystwa, gdy zaś zaczynało 
być nudno, zwykł mawiać: „Ja bym już stąd poszedł”. „Drogi Profesorze, zbyt wcześnie 
stąd poszedłeś. Dziękujemy za to, że byłeś. Dziękujemy za ukierunkowanie naszego 
rozwoju naukowego” – wspominają prof. M. Bratnickiego jego uczniowie, dziś także 
wybitni naukowcy.

Obecnie badania naukowe w zakresie przedsiębiorczości prowadzone są w Katedrze Przedsiębiorczości (Wy-
dział Zarządzania), w Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego (Wydział Ekonomii) oraz w Ka-
tedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Wydział Zarządzania). Każdy z tych zespołów wykształcił własny cha-
rakter i specyfikę, zarówno w zakresie podejmowanych tematów, jak i wykorzystywanych metod i narzędzi 
badań.

Badania realizowane w Katedrze Przedsiębiorczości dotyczą przede wszystkim przedsiębiorczości organiza-
cyjnej i przedsiębiorczości strategicznej. Identyfikowane są zmienne poprzedzające rozwój przedsiębiorczości 
w organizacjach (np. strategiczne ożywianie twórczości, zachowań organizacyjnych), a także zmienne wyniko-
we (efektywność, tworzenie wartości). Do szczegółowych tematów należą: konceptualizacja i operacjonaliza-
cja przedsiębiorczości organizacyjnej; strategie przedsiębiorczości; dylematy i sprzeczności przedsiębiorczości; 
zmienne poprzedzające i wynikowe procesów przedsiębiorczości; pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, 
skale pomiaru przedsiębiorczości; przedsiębiorcze przywództwo, zachowania przywódców i przedsiębiorców; 
politykowanie organizacyjne, wymiary politykowania, wpływ na efektywność; zachowania przedsiębiorcze, 
postrzegane wsparcie organizacyjne, przedsiębiorczość pracowników; odnowa przedsiębiorcza, luz organiza-
cyjny; modele rozwoju przedsiębiorstwa, ekoprzedsiębiorczość; przedsiębiorcze zarządzanie wiedzą; tworze-
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nie, przechwytywanie i zatrzymywanie wartości; twórcza strategia organizacji, strategiczny projekt organizacji 
przedsiębiorczej. Wyniki badań prowadzonych w  katedrze wielokrotnie prezentowane były na seminariach 
prof. Jerzego Hausnera (Open Eyes Economy). Przy Katedrze Przedsiębiorczości działa także Koło Naukowe 
Ad_venture.

Badania prowadzone w Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego obejmują dwa zasadnicze 
nurty: przedsiębiorczość oraz twórczość i innowacyjność organizacji. Studia nad zjawiskiem przedsiębiorczości 
prowadzone są w wielu kierunkach, uwzględniając tym samym nie tylko przedsiębiorczość klasyczną, gospo-
darczą, ale także inne jej typy czy formy, tak jak je postrzegano na świecie i w Polsce. Do podejmowanych te-
matów należą: zachowania przedsiębiorcze, postrzegane otoczenie przedsiębiorczości, bariery rozwoju i moż-
liwości pracowników, zachowania a  ścieżki kariery; przedsiębiorcze przywództwo, wpływ na pracowników; 
przedsiębiorczość międzynarodowa małych i średnich przedsiębiorstw, identyfikacja natężenia przedsiębior-
czości międzynarodowej traktowanej jako proces kreatywnego odkrywania i wykorzystywania szans; przed-
siębiorczość publiczna – model ogólny, modele szczegółowe; przedsiębiorczość społeczna; przedsiębiorczość 
rodzinna i problematyka sukcesji, rodzinność; bogactwo socjoemocjonalne firm rodzinnych; odporność orga-
nizacyjna; zagadnienie uczenia się przez porażkę; innowacyjne zachowania pracowników; innowacje zarząd-
cze, innowacyjność organizacyjna; innowacyjność przedsiębiorstw szybkiego wzrostu; przewaga strategiczna 
oparta na innowacjach.

Badania prowadzone w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi są ukierunkowane przede wszystkim na psy-
chologiczne aspekty przedsiębiorczości. Wśród wiodących tematów znajduje się dobrostan przedsiębiorców, 
a wśród wykorzystywanych metod badań metody dziennikowe, podłużne, interwencyjne i wielopoziomowe. 
Podejmowane są następujące tematy: dobrostan hedoniczny, subiektywny i eudaimoniczny przedsiębiorców; 
uwarunkowania pracy przedsiębiorczej; kształtowanie pracy przedsiębiorców (entrepreneurial job crafting); 
kontekst rodzinny działalności przedsiębiorczej – wpływ pracy przedsiębiorcy na małżeństwo i dzieci, a także 
wpływ zwrotny; równowaga między pracą i życiem przedsiębiorców; rola osobowości i silnych stron charakteru 
w przedsiębiorczości; natura rozpoznawania i wykorzystywania szans przedsiębiorczych; związki przedsiębior-
czości z kulturą narodową i innymi uwarunkowaniami na poziomie krajowym; rola emocji, stresu i wypoczynku 
w działalności przedsiębiorczej; wykorzystanie improwizowania w działalności przedsiębiorczej; rola kapitału 
psychologicznego i odporności w przedsiębiorczości; pozytywne przywództwo przedsiębiorcze.
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Katowicka szkoła rachunkowości

Zorganizowane początki rachunkowości w uczelni sięgają 1948 r., kiedy to w ówczesnym Wyższym Studium 
Nauk Społeczno -Gospodarczych powstała Katedra Rachunkowości. Pierwszym jej kierownikiem był prof. Ste-
fan Górniak. Do grona dydaktyków należeli wtedy: Paweł Tendera, Maria Wisłocka, Marian Frank, Tadeusz 
Karbowiak, Władysław Jędral, Piotr Emil Ehrlich, Adam Bildziukiewicz, Józef Lisak oraz wybitni praktycy ra-
chunkowości: Jan Bujak, Ludwik Rywik, Fryderyk Kraszyna, Tadeusz Muszyński, Wincenty Filipowicz, Zbigniew 
Winiarski, Roman Szulc, Robert Cop, Karol Wierzbicki i wielu innych. W 1950 r., po upaństwowieniu uczelni, 
katedra została usytuowana na Wydziale Finansów i Rachunkowości Przemysłowej, a kierownictwo powierzo-
no mgr. Witoldowi Gawdzikowi.

W 1956 r. zmieniono nazwę katedry na Katedrę Rachunkowości i Analizy, a kierownictwo objął prof. M. Frank. 
W 1958 r. kierownikiem Katedry Rachunkowości został prof. P. Tendera i kierował nią do 1969 r. W 1969 r., 
zgodnie z zarządzeniem ministra oświaty i szkolnictwa wyższego, nastąpiła reorganizacja uczelni, dokonano 
likwidacji katedr, a w ich miejsce powołano instytuty. W początkowej fazie katedra została włączona jako za-
kład do Instytutu Metod Rachunku Ekonomicznego, którego dyrektorem był prof. Zbigniew Pawłowski. Instytut 
ten był włączony w strukturę Wydziału Przemysłu.

Domeną działalności naukowej prof. P. Tendery (1912–1994) były: rachunek kosztów 
przedsiębiorstwa, organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, badanie sprawoz-
dań finansowych oraz teoria rachunkowości o nachyleniu dydaktycznym. We wszyst-
kich tych zakresach oprócz własnego wkładu cechą szczególną była biegłość meto-
dologiczna. Zyskał szczególny szacunek i uznanie słuchaczy za wypracowany kunszt 
nauczycielski. Był wymagający, ale też życzliwy. Do legendy przeszła jego punktualność. 
Emanował kulturą osobistą. Otaczał opieką i pomocą młodszych pracowników nauki. 
Realizował w pełni swoją misję pedagogiczną. Publikował liczne podręczniki i skrypty, 
jak również przygotowywał pomoce naukowe. Miał ku temu solidne podstawy, w la-
tach 1926–1932 uczęszczał bowiem do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego 
w Pszczynie. Po maturze był nauczycielem w Szkole Powszechnej i Wydziałowej w Sko-
czowie, a od lutego 1939 r. w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Cieszynie. Tuż po 
drugiej wojnie światowej podjął studia na Wydziale Organizacji Przemysłowej Wyższe-
go Studium Nauk Społeczno -Gospodarczych w Katowicach. Równolegle, ze względu na 
posiadane doświadczenie, rozpoczął w uczelni staż dydaktyczny, pomagając w prowa-
dzeniu ćwiczeń z zakresu rachunkowości.
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W kolejnych latach w  ramach Wydziału Przemysłu powołano Instytut Finansów i Rachunkowości z  trzema 
zakładami: Finansów, Rachunkowości, Organizacji Przetwarzania Danych. W 1972 r. Instytut Finansów i Ra-
chunkowości został podzielony, a w jego wyniku powstały Katedra Finansów oraz Instytut Organizacji Prze-
twarzania Danych z trzema zakładami: Informatyki, Rachunkowości, Ośrodkiem Obliczeniowym. Dyrektorem 
Instytutu został prof. Zbigniew Messner, zastępcami – prof. Jan Bujak oraz doc. Zdzisław Stropek. W latach 
1982–1992 dyrektorem był doc. Bernard Binkowski, a jego zastępcą doc. Z. Stropek. 

W 1992 r. Instytut Organizacji Przetwarzania Danych został zlikwidowany, a w jego miejsce powstały dwie 
katedry: Informatyki oraz Rachunkowości z zakładami: Rachunkowości Finansowej, Rachunkowości Zarządczej 
oraz Sprawozdawczości i Analizy Finansowej. Od 1992 r. Katedra Rachunkowości funkcjonowała w Ramach 
Wydziału Ekonomii, a od 2003 r. wchodziła w skład Wydziału Finansów i Ubezpieczeń. Kierownikiem Katedry 
Rachunkowości był prof. Z. Messner. Po nim w 2008 r. funkcję przejęła prof. Halina Buk. Następnie katedrą 
kierował prof. Józef Pfaff (2012–2020), a obecnie na jej czele stoi prof. Andrzej Piosik.

W 2013 r. nastąpił podział Katedry Rachunkowości, w wyniku którego z jej struktury wydzielono nową Katedrę 
Rachunkowości Międzynarodowej, której kierownikiem została prof. H. Buk. Aktualnie funkcjonuje Katedra 
Rachunkowości, a Katedra Rachunkowości Międzynarodowej została włączona do nowo powstałej Katedry 
Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej, kierowanej przez prof. Ewę Ziembę.

Profesor Z. Messner (1929–2014) był człowiekiem obdarzonym niezwykłą charyzmą. 
Dla swoich podwładnych stanowił niekwestionowany autorytet. Był wymagający 
wobec siebie i współpracowników, otwarty na dyskusje. Wszystkim powtarzał, że na 
uczelni nie może pracować ten, kto nie lubi studentów. Sam z pasją oddawał się pracy 
dydaktycznej i cieszył się uznaniem i sympatią studentów. Zawsze życzliwy, szanował 
każdego, kogo spotkał na swojej drodze. Cieszyły go sukcesy współpracowników osią-
gane nie tylko na gruncie zawodowym, lecz także osobistym. Wyczulony na problemy 
innych, w każdej trudnej życiowej sytuacji wyciągał pomocną dłoń i podtrzymywał na 
duchu. Szarmancki, elegancki, pełen uroku osobistego, mistrz anegdot i dowcipów. 
Zawsze z dumą podkreślał, że w życiu miał dwie miłości: rodzinę i katowicką uczelnię. 
Przed wojną uczęszczał do szkoły podstawowej w rodzinnym Stryju na Kresach. Naukę 
w gimnazjum ogólnokształcącym i liceum administracyjno -handlowym kontynuował 
już w Gliwicach. Tak rozpoczął się jego trwający do końca życia silny związek z Górnym 
Śląskiem.
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Środowisko rachunkowości w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach skupione jest obecnie na Wydziale 
Finansów. Badania i publikacje pracowników koncentrują się na czterech obszarach, którymi są: sprawozdaw-
czość finansowa oraz rewizja finansowa; wycena w rachunkowości w powiązaniu z polityką rachunkowości; 
rachunkowość jednostek powiązanych kapitałowo, w szczególności grup kapitałowych, oraz etyka w rachun-
kowości. Wiele badań powstało w  ramach bieżących postępowań habilitacyjnych. Warto podkreślić liczne 
i  konsekwentne odniesienia do rachunkowości międzynarodowej, czego efektem jest udział pracowników 
w zespołach opracowujących oraz opiniujących krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości, w tym 
w sektorze finansów publicznych.

W ostatnich kilku latach można zaobserwować nowe kierunki badań podjętych przez naukowców katowickiej 
szkoły rachunkowości: behawioralne aspekty rachunkowości, kształtowanie wyniku finansowego oraz rapor-
towanie niefinansowe. Efektem podjętych badań są liczne publikacje w  kraju i  za granicą oraz aktywność 
w zespołach międzyuczelnianych, w tym z partnerami zagranicznymi.

Profesor Krzysztof Zadora (1943–2021) reprezentował dwie dyscypliny naukowe: 
ekonometrię i rachunkowość. Problematykę obu podejmował w swoich badaniach 
naukowych. Był autorem licznych publikacji obejmujących tematykę m.in. szeregów 
czasowych, aproksymacji, modeli ekonometrycznych, rachunkowości zarządczej, 
wyceny bilansowej w wartości godziwej. Był niekwestionowanym autorytetem w za-
kresie ekonomii i rachunkowości. Równolegle do pracy naukowej oddawał się także 
pracy dydaktycznej. Był dydaktykiem cenionym za przekazywane treści, ale i sposób ich 
przekazywania. 

Był przy tym człowiekiem wielkiego serca i wielu talentów, erudytą, humanistą, osobą 
o szerokich horyzontach. Potrafił godzinami dyskutować. Lubił ludzi i lubił z nimi 
rozmawiać, o wszystkim: zastosowaniu modeli ekonometrycznych, zasadach rachunko-
wości, malarstwie, gotowaniu itp. W rozmowach często wracał do rodzinnego miasta 
Chorzowa, śląskiej gwary. Jego opowieści, dowcipy dodawały kolorytu wszystkim spo-
tkaniom. Dla młodszych współpracowników był inspiracją w pracy, nieocenionym opie-
kunem naukowym, mistrzem krytycznego myślenia i dociekliwości badawczej. Posiadał 
niezwykłą umiejętność motywowania innych do podejmowania wyzwań, poszukiwania 
nowatorskich rozwiązań. Postrzegany był jako wychowawca srogi, ale zawsze życzliwy, 
pomocny, gotowy do rozmowy. Był promotorem, recenzentem i wychowawcą wielu 
pokoleń ekonomistów.
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Katowicka szkoła zarządzania

Powstała w latach 1936/1937 katowicka uczelnia od samego początku miała profil kształcenia organizatorskie-
go. Był to jej rys charakterystyczny, różniący ją od pozostałych uczelni handlowych kraju. Wydział, na którym 
rozpoczęto nauczanie, nosił nazwę Organizacji Przemysłowej. Pierwszym wykładowcą przedmiotu organizacja 
jednostek gospodarczych był inż. Stanisław Wisłocki (ur. 1899 r. – prawdopodobnie zginął podczas wojny), 
autor skryptu z zakresu organizacji, a także artykułów w „Przeglądzie Organizacji” i miesięczniku „Hutnik”. 

Problematyka organizacji mocno zaznaczona była w koncepcji ekonomii jednostkowej Józefa Lisaka. Opubliko-
wane w 1939 r. dzieło pod tym tytułem było umiejętnie połączoną składanką niemieckiej nauki o przedsiębior-
stwie – die Betriebswirtschaftslehre – z wybranymi elementami amerykańskiej problematyki organizatorsko-
-menedżerskiej. 

Od 1945 r. przez dwa lata zajęcia z przedmiotu organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego prowadził prof. 
Zygmunt Rytel, wybitny przedstawiciel polskiej szkoły organizacji, następca i kontynuator koncepcji Karola 
Adamieckiego. Jednak ani J. Lisak, ani Z. Rytel nie mieli kontynuatorów. Jednym z ich uczniów był prof. Alojzy 
Melich, który nie podjął tej tematyki badawczej, wybierając własną ścieżkę naukowego rozwoju.

Profesor Marian Frank (1910–1979) był przedwojennym wychowankiem Szkoły Głów-
nej Handlowej w Warszawie. Od 1951 r. etatowy pracownik naszej uczelni, docent od 
1954, profesor nadzwyczajny od 1958 r., profesor zwyczajny od 1968 r. W ramach Kate-
dry Ekonomiki Przemysłu kierował Zakładem Ekonomiki Węgla. W latach 1955–1957 
pełnił obowiązki kierownika Katedry Rachunkowości. Dzięki jego akcji, zainicjowanej 
podczas Konferencji Wiślańskiej Ekonomiki Przemysłu w 1957 r., doszło do tworzenia 
katedr ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw przemysłowych we wszystkich uczel-
niach kraju, w tym w katowickiej WSE. Najbliższymi współpracownikami, którzy razem 
z profesorem tworzyli zespół Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Przemysłowych, byli 
Joachim Strzoda i Anna Ciołkówna. Niebawem dołączyli: Henryk Halama, nieco później 
Lidia Białoń, Jerzy Rokita i Jerzy Kekin, a w 1964 r. jeszcze Krystyna Fabiańska. Dwoje 
pierwszych było już zaangażowanych wraz ze swym mistrzem w rozwijanie problema-
tyki analizy działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz planowania w gospodarce. 
Warto podkreślić, że wszyscy oni już byli absolwentami katowickiej uczelni. Profesor 
został rektorem w pierwszej wolnej elekcji w dziejach uczelni w 1956 r. 
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Upaństwowiona w końcu lat 40. XX w. katowicka uczelnia została w 1950 r. przekształcona w Wyższą Szkołę 
Ekonomiczną. Były to lata, gdy nauka o zarządzaniu została wyrugowana z programu studiów ekonomicznych. 
Hańbiąca przerwa w  stosunku do nauki organizacji trwała do październikowej odwilży w 1956 r. Jedynym 
w uczelni, który przemycał metody i  techniki organizowania, był prof. Stanisław Bladowski, kierujący przez 
wiele lat Katedrą Technologii. 

Docent J. Strzoda (1923–1975) już jako student pracował w zakładach elektrycznych 
i centralach górniczych, w których menedżerem był M. Frank. Zatrudniony w uczelni, 
dyplom magisterski uzyskał w 1951 r. na Wydziale Finansów Wyższej Szkoły Ekono-
micznej w Krakowie, stopień doktora – w 1960 r. na podstawie dysertacji podejmującej 
problem mechanizacji i ekonomicznego wykorzystania maszyn w górnictwie. Promo-
torem był prof. M. Frank. Był naukowcem, który dowodził, że inwestycje w technikę 
wydobywczą i jej mechanizację muszą być odnoszone do wydajności pracy i powiązane 
z rachunkiem ekonomicznym. Zaangażowany w dydaktykę, był autorem wielokrotnie 
wznawianego podręcznika dla techników Ekonomika przedsiębiorstwa przemysło-
wego. W latach 1969–1974 piastował funkcję prodziekana studiów dla pracujących 
na Wydziale Przemysłu. J. Strzoda był promotorem doktoratów późniejszych profeso-
rów Jana Pyki i Barbary Woźniak -Sobczak, wyznaczając na lata ich przyszłe badania. 
Przyjmował pod opiekę promocyjną osoby z praktyki gospodarczej, w tym – co warto 
przypomnieć jako ciekawostkę – Alfreda Sosgórnika (1972), wielokrotnego mistrza 
i rekordzistę Polski w pchnięciu kulą. Docent J. Strzoda zmarł nagle 7 stycznia1975 r. 
podczas pełnienia obowiązków prorektora ds. nauki.

Docent A. Ciołkówna (1925–1988) należała do grona pierwszych absolwentów uczelni. 
Po studiach została pracownikiem w zespole prof. M. Franka. Doktorat obroniła w grud-
niu 1960 – roku pierwszych promocji doktorskich. Habilitacja przeprowadzona w 1969 
r. na Wydziale Przemysłu dotyczyła polityki zatrudnienia w kontekście zmian demo-
graficznych na przykładzie jugosłowiańskim. Docent A. Ciołkówna ściśle współpraco-
wała ze swym mistrzem, prof. M. Frankiem, na polu analizy działalności gospodarczej, 
metodologii planowania, bibliografii z zakresu nauki o przedsiębiorstwie. Objęła po 
jego odejściu Zakład Ekonomiki Pracy i Polityki Społecznej w Instytucie Organizacji 
Pracy i Zarządzania. Nade wszystko jednak oddana była młodszym pracownikom na-
uki, poświęcając znaczną część swojego czasu na spotkania daleko wykraczające poza 
powinności służbowe. Kształtowała mentalność badawczą, roztrząsała kwestie metodo-
logiczne, miała przemożny wpływ na młodzież. Była „naszą Panią Docent” – jak mówili 
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o niej współpracownicy, do której mogli się zwrócić z każdym problemem. W 1980 r. 
przystąpiła do ruchu solidarnościowego w uczelni. Będąc w latach 1981–1987 prodzie-
kanem, swój czas, podobnie jak wcześniej współpracownikom, poświęcała studentom. 
Nawiązała wtedy dozgonną przyjaźń z kierowniczką dziekanatu mgr Teresą Trzeciak – 
postacią legendą, bardzo dobrze znaną każdemu, kto pracował lub studiował w naszej 
uczelni. Pani docent odeszła po długiej chorobie w zimie 1988 r., pozostając w pamięci 
społeczności uczelnianej niedościgłym autorytetem moralnym.

W 1958 r. powstała Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Przemysłowych, by rozwijać ekonomikę i organizację 
przedsiębiorstwa przemysłowego. Zakreślone zostały obszary składowe obejmujące zagadnienia: ekonomiki 
przedsiębiorstwa – wspierane przedmiotem analiza działalności gospodarczej, organizacji jednostek przemy-
słowych oraz naukowej organizacji. Z biegiem czasu tematyka poszerzana była o czynnik ludzki. W połowie lat 
60. uruchomiono nowy przedmiot – teoria organizacji i zarządzania, prowadzony na specjalizacji organizacja 
pracy. Włączano w zakres przedmiotowy aspekty prakseologiczne i  socjologiczne związane z przedsiębior-
stwem. W 1966 r. przy Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw Przemysłowych utworzone zostały: audiowizualna 
Pracownia Organizacji Pracy, wyposażona w przyrządy do ćwiczeń praktycznych, projektor, diapozytywy, bę-
dąca ewenementem w skali kraju, jak również bogata w zbiory biblioteka. Katedra z legendarnym okrągłym 
stołem seminaryjnym oraz pracownia mieściły się w dobudowanym na początku lat 60. XX w. trzecim piętrze 
wschodniego skrzydła budynku A. 

W latach 70. kluczowy przedmiot – teoria organizacji i zarządzania – wzbogacany 
był licznymi dygresjami pochodzącymi z rocznego stażu doc. H. Halamy (1927–2012) 
w Uniwersytecie Yale, m.in. w zespole Chrisa Argyrisa, a w latach 70. XX w., gdy został 
przejęty przez dr. Marka Ćwiakowskiego (1934–1981), licznymi wstawkami psychoso-
cjologicznej natury. Ten ostatni, pracownik Zakładu Ekonomiki Pracy i Polityki Spo-
łecznej, stał się idolem studenckiej młodzieży, która nawet we własnych rozmowach 
„leciała frazami z Ćwiakowskiego”.

W 1969 r. z byłej Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Przemysłowych powstał Zakład Ekonomiki i Organizacji 
Przedsiębiorstwa, wchodzący w skład Instytutu Ekonomiki Przemysłu, oraz w części nowy Instytut Organizacji 
Pracy i Zarządzania. W latach 70. XX w. w zespole zakładu zachowywano równowagę pomiędzy tradycyjną 
ekonomiką przedsiębiorstwa a nowymi ujęciami problemów organizacji i zarządzania. Publikacją wzmacnia-
jącą, a  może nawet inicjującą w  Polsce badania nad zarządzaniem strategicznym, była książka autorstwa 
Krystyny Fabiańskiej i Jerzego Rokity Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa z 1986 r. 
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Profesor Henryk Bieniok podczas zajęć poświęconych zarządzaniu zwracał uwagę 
spóźnialskim cytatem z Karola Adamieckiego, wybitnego teoretyka i praktyka organiza-
cji zarządzania, patrona uczelni w latach 1972–2010: „Chociaż rozporządzamy niewy-
czerpanym »zapasem czasu«, który sam przez się nic nie kosztuje, jest to jednak jeden 
z najdroższych »materiałów«, jakie zużywamy (…). Zdawałoby się, że każdy (…) powinien 
odczuwać i rozumieć jego wartość, a jednak, jeżeli bliżej przyjrzymy się gospodarce (…), 
to zauważymy, że z żadnym materiałem lub rodzajem energii nie obchodzimy się tak 
nieoszczędnie, jak z czasem”.

Cyt. za: Henryk Bieniok, Zarządzanie na wesoło w 500 dowcipach,  
PARA, Katowice 2016, s. 146.

Badania nad problemami zarządzania strategicznego realizowane były w Katedrze Zarządzania Przedsiębior-
stwem, powstałej z przekształconego w 1992 r. Zakładu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa. Katedrą do 
2012 r. kierował prof. J. Rokita, w latach 2012–2016 prof. B. Woźniak -Sobczak, a od listopada 2016 r. prof. Adam 
Samborski. Nowy rozdział otworzył prof. Rokita monografią pt. Zarządzanie strategiczne – tworzenie i utrzymy-
wanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.

Profesor J. Rokita to twórca i mentor katowickiej szkoły zarządzania strategicznego. 
W 1972 r. został dziekanem Wydziału Przemysłu w Wyższej Szkole Ekonomicznej. W la-
tach 1975–1991 kierował Zakładem Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Przemy-
słowego. W okresie 1978–1981 sprawował funkcję prorektora, a w latach 1982–1990 
był rektorem ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest członkiem Komitetu 
Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. W okresie 2003–2006 był 
członkiem Centralnej Komisji do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. 26 li-
stopada 2009 r. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu nadał mu tytuł doktora ho-
noris causa. Profesor jest autorem 237 publikacji naukowych, w tym pracy Zarządzanie 
strategiczne – tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, która otworzyła 
nowy rozdział w naukach o zarządzaniu.

Równolegle do głównego nurtu zainteresowań katedry – aspektów zarządzania strategicznego – prowadzone 
były projekty badawcze w kilku subdyscyplinach, pozostających w merytorycznym związku z domeną wiodą-
cą. Do szczególnie zaawansowanych kierunków badawczych należały: zarządzanie finansami przedsiębiorstw 
oraz controlling strategiczny (m.in. prof. B. Woźniak -Sobczak, prof. Krystyna Jędralska, prof. A. Samborski, prof. 
Paweł Kosiń, prof. Włodzimierz Rudny, dr Anna Kwiecień, dr Katarzyna Żak; przedmiotem badań zespołu pracu-
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jącego pod kierunkiem prof. B. Woźniak -Sobczak było tworzenie spójnej koncepcji systemu zarządzania przez 
finanse w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa); zarządzanie jakością (prof. Krystyna Lisiecka, prof. 
Tomasz Papaj, dr Ewa Czyż -Gwiazda; pole badawcze dotyczyło zarówno zarządzania jakością w biznesie, jak 
i w instytucjach publicznych) oraz zarządzanie procesami restrukturyzacyjnymi i innowacjami w gospodarce 
(prof. J. Pyka, z którego udziałem zrealizowano szereg projektów naukowo -badawczych dotyczących kierun-
ków reorientacji strategicznej polskich przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze paliwowo -energetycznym 
oraz tworzenia strategii innowacji w układzie regionalnym).

Przenikająca się wiedza wielu kierunków i pól badawczych prowadzona pod szyldem i w ramach Katedry Za-
rządzania Przedsiębiorstwem uformowała wiele współczesnych karier naukowych, a także przyczyniła się do 
powstania jednostek kontynuujących i rozwijających myśli pierwszych badaczy procesów zarządzania. Dzisiaj 
wiedza z zakresu nauk o zarządzaniu, która stanowiła jej dorobek, jest systematycznie wzbogacana w Uniwer-
sytecie Ekonomicznym w Katowicach przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem (kierownik: prof. A. Sam-
borski), Katedrę Teorii Zarządzania (kierownik: prof. Katarzyna Czernek -Marszałek) i Katedrę Zarządzania Re-
lacjami Organizacji (kierownik: prof. Maciej Mitręga).

Katowicka szkoła zarządzania publicznego

Idea tworzenia szkoły zarządzania publicznego sięga początków uczelni. W 1938 r. uruchomiony został Wy-
dział Administracji Publicznej. Zapoczątkowane na nim trzyletnie studia o charakterze zawodowym przerwało 
rozpoczęcie drugiej wojny światowej. Działalność wydziału została wznowiona w lutym 1945 r., jednak tylko 
na krótki czas – do momentu ujednolicenia kształcenia ekonomicznego w  całym kraju. Od 1950 r., przez 
wiele następnych lat, uczelnia nie prowadziła kierunków studiów poświęconych zarządzaniu w organizacjach 
publicznych. Sytuacja ta zaczęła się zmieniać wraz z powołaniem w 1984 r. w ramach Wydziału Przemysłu, 
w Instytucie Organizacji Pracy i Zarządzania, Zakładu Polityki Społecznej kierowanego przez prof. dr hab. Lucy-
nę Frąckiewicz. W 1992 r. w wyniku reorganizacji uczelni zakład ten został przeniesiony w strukturę Wydziału 
Ekonomii jako Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej. W skład nowej jednostki weszły: Zakład Polityki 
Społecznej (kierownik prof. L. Frąckiewicz), Zakład Polityki Gospodarczej (kierownik prof. Andrzej Barteczek) 
oraz Zakład Ekonomiki Rynku Pracy (kierownik prof. Dorota Kotlorz). 
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Szybko zaowocowało to utworzeniem w 1993 r., w ramach Wydziału Ekonomii, pierwszej w Polsce dwustopnio-
wej ścieżki kształcenia (licencjat i magisterium, w trybie dziennym i zaocznym) pod nazwą wyższych studiów 
zawodowych w zakresie polityki społecznej i ubezpieczeń. Kierowanie tym przedsięwzięciem powierzono dr 
Aldonie Frączkiewicz -Wronce. Atutem powstałej ścieżki kształcenia były unikatowe programy studiów przygo-
towane dla pracowników i kadry zarządzającej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego, ówczesnej Kasy Chorych oraz podmiotów samorządowych. 

Analiza losów abiturientów, którym nabyta wiedza pozwalała na szybkie osiąganie awansu zawodowego i uzy-
skiwanie kierowniczych stanowisk, przyczyniła się do coraz silniejszego myślenia o konieczności wyodrębnienia 
jednostki organizacyjnej koncentrującej swoje badania wokół spraw publicznych. W konsekwencji w 2006 r. 
utworzona została Katedra Zarządzania Publicznego (kierownik: prof. A. Frączkiewicz -Wronka). W 2008 r., po 
przyłączeniu Katedry Nauk Humanistycznych, przekształcono ją w Katedrę Zarządzania Publicznego i Nauk 
Społecznych. 

Liderem katowickiej szkoły zarządzania publicznego jest prof. A. Frączkiewicz -Wronka. 
Przez długi okres związana z przedsięwzięciami realizowanymi pod kierunkiem prof. 
L. Frąckiewicz, której badania cechowało mocno ekonomiczne nastawienie do proble-
mów zaspokajania potrzeb społecznych w strumieniu środków publicznych. Nasiąkanie 
proekonomicznym spojrzeniem na rolę i rezultaty działalności sektora publicznego 
przyczyniło się u prof. A. Frączkiewicz -Wronki do poszukiwania własnej drogi rozwoju 
refleksji naukowej i budowania, na podwalinach teorii nauki o polityce w dziedzinie 
polityki społecznej, rozważań dotyczących zarządczych aspektów działań podejmo-
wanych przez menedżerów publicznych. Stypendia w krajach, w których teoria zarzą-
dzania publicznego dynamicznie się rozwijała – Republice Federalnej Niemiec, Wielkiej 
Brytanii, Izraelu i Hiszpanii – przyczyniły się do jednoznacznego określenia u niej wła-
snego pola badawczego. Aktywności prof. A. Frączkiewicz -Wronki wpływają zarówno 
na rozwój teorii dyscypliny, jak i przyczyniają się do poprawienia efektywności sektora 
publicznego na różnych poziomach. Prowadzi ona bowiem ewaluacje wydatkowania 
środków publicznych, przygotowuje ekspertyzy oraz współpracuje z wieloma decyden-
tami i propaguje wiedzę na temat nowoczesnych aspektów zarządzania w podmiotach 
publicznych.

Specyfika sektora publicznego doprowadziła do podjęcia działań mających na celu uzupełnienie ówcześnie 
funkcjonujących programów studiów o kierunki dydaktyczne przeznaczone dla tych studentów, którzy zamie-
rzali być pracownikami i menedżerami organizacji publicznych i społecznych. W efekcie powstały dwa kierunki 
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studiów przypisane tematycznie do obszaru zarządzania publicznego, tj. gospodarka i zarządzania publiczne 
oraz finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia. Główną siłą katowickiej szkoły zarządzania publicznego są jed-
nak relacje z ważnymi dla rozwoju dyscypliny naukowej badaczami, działającymi na innych uczelniach w Pol-
sce, podtrzymywane poprzez uczestnictwo w sieciach badawczych i kontynuowanie – zapoczątkowanej przez 
prof. Barbarę Kożuch – tradycji spotykania się w ramach zjazdów katedr i zakładów zarządzania publicznego. 

Pierwszy Zjazd Katedr i Zakładów Zarządzania Publicznego odbył się w Krakowie 
(2010 r.), na Uniwersytecie Jagiellońskim. Organizację drugiego zjazdu (2012) powierzo-
no Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach. Obrady zjazdu rozpoczęło wystą-
pienie prof. dr. hab. Stanisława Sudoła. Był to bardzo ważny głos w dyskusji, profesor 
bowiem był jedną z wielkich osobowości związanych z zarządzaniem w sferze przemy-
słu i z trudem godził się na nazwanie tego, co dzieje się w sferze publicznej, inaczej niż 
administrowaniem. Wielkim organizacyjnym sukcesem było zaproszenie jako gościa 
konferencji prof. Szewacha Weissa, izraelskiego polityka, ale również politologa i aka-
demika – którego uniwersytet uhonorował później godnością doktora honoris causa. 
Po zjeździe do Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych został przysłany 
ogromny bukiet 50 czerwonych róż w podziękowaniu za magiczny czas spędzony na 
Śląsku – do chwili obecnej nie wiemy, od kogo.

Tematyka zarządzania publicznego przewija się w pracach wielu pracowników naukowych uniwersytetu. To, 
co kiedyś było „czarnym łabędziem”, stało się obecnie bardzo interesującym polem badawczym i obszarem 
refleksji praktycznej. Działalność naukowo -badawcza koncentruje się na rozwijaniu teorii zarządzania publicz-
nego ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów rozwoju społecznego. Oznacza to skupienie 
uwagi na pełniejszym zrozumieniu funkcjonowania organizacji publicznych i  non -profit oraz usprawnieniu 
procesu zarządzania nimi. W szczególności na uwagę zasługują takie zagadnienia jak: zarządzanie zasobami 
ludzkimi w organizacjach sektora publicznego, innowacyjność organizacji sektora publicznego, przedsiębior-
czość w sektorze usług publicznych i społecznych, strategiczne i operacyjne zarządzanie, relacje między orga-
nizacjami publicznymi, non -profit i biznesem, efektywność organizacji działających w sferze publicznej, rola 
interesariuszy w sferze publicznej, zarządzanie ryzykiem w organizacjach publicznych, prywatyzacja instytucji 
sfery publicznej, przedsiębiorczość publiczna oraz zarządzanie w  organizacjach sektorowych, np. ochronie 
zdrowia, pomocy społecznej, kulturze, instytucjach rynku pracy i innych. Studenci rozwijają swoje zaintereso-
wania w ramach kół naukowych: Zarządzanie Bezpieczeństwem (opiekun dr Paweł Kocoń) oraz Gospodarka 
i Zarządzanie Publiczne (dr Karolina Szymaniec -Mlicka).
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Badania naukowe z zakresu zarządzania publicznego realizowane są m.in. razem z ze-
społami z Uniwersytetu w Hajfie w Izraelu oraz z Politechniki Lwowskiej.

W 2020 r. prof. dr hab. A. Frączkiewicz -Wronka, dr Hanna Kelm oraz dr K. Szymaniec-
-Mlicka zostały zaproszone do prac w projekcie „Wdrożenie systemu Hospital -Based 
HTA (HB -HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”. Efektem 
prac był m.in. raport Analiza interesariuszy, sił hamujących i wspierających dla uwa-
runkowań politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych warunku-
jących proces wdrażania HB -HTA w polskim systemie ochrony zdrowia oraz artykuł 
naukowy w prestiżowym czasopiśmie. Ich opracowanie wymagało syntezy wyników 
wcześniejszych analiz. Zdecydowano się na przygotowanie 392 metek (kodów przy-
gotowanych na żółtych samoprzylepnych karteczkach) ze zidentyfikowanymi siłami, 
co ułatwiło proces ich agregacji, jednocześnie w sposób znaczący zapełniło przestrzeń 
pokoi katedry, które stały się ogromną makietą – karteczki były dosłownie wszędzie. 
Podjęte prace zbiegły się z pierwszym lockdownem i przejściem uniwersytetu na pracę 
zdalną, a metki zostały w katedrze przyklejone do drzwi pokoju i długo były jego ozdo-
bą. Po powrocie pracowników do katedry żółte metki zostały zapakowane do koperty, 
a autorki uznały je za „fetysz” w dalszej pracy naukowej.

Katowicka szkoła zarządzania zasobami ludzkimi

Początek narracji o zarządzaniu zasobami ludzkimi (ZZL) w uczelni to działalność naukowa prof. Mariana Fran-
ka, autora książki Elementy polityki personalnej w zakładzie pracy, kierownika Zakładu Ekonomiki Pracy i Polityki 
Społecznej w  latach 1969–1971. Następczynią M.  Franka na tym stanowisku została doc. Anna Ciołkówna 
(w latach 1971–1988).

ZZL kształtowało się z jednej strony na bazie ekonomiki pracy, a z drugiej – teorii organizacji i zarządzania, 
czego dowodem jest dwoistość naukowych rodowodów obecnych badaczy ZZL oraz ich usytuowanie zarówno 
na wydziałach ekonomii, jak i zarządzania. W trudnych peerelowskich warunkach naukowcy uciekali w swoich 
pracach badawczych w bezpieczniejsze, wolne od ideologii tematy. Nie dziwi więc, że tytuł pracy habilitacyjnej 
A. Ciołkówny to Zatrudnienie w przemyśle na tle procesów demograficznych w Jugosławii. 
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Docent A. Ciołkówna (1925–1988), w przeciwieństwie do wielu osób w swoim środowi-
sku, nie dążyła do pokazywania własnej wyjątkowości, do robienia na innych wrażenia. 
Nie oprawiała swoich rękopisów w ramki, nie pozwoliła namalować swojego portretu. 
Nie znosiła nieautentyczności. Nie pasowałaby do wszechobecnej dziś kultury narcy-
zmu. Podstawową tkanką życia były dla niej emocje, uważność wobec innych. Była 
mistrzynią życiowej skromności i wrażliwości.

Docent A. Ciołkówna znana była ze swojej pozytywnej emocjonalności, ukrywanej 
politycznej niepoprawności... i niezaradności. Poniżej opisana sytuacja przeczy jednak 
tej ostatniej cesze. Otóż kiedyś udała się ze swoją asystentką stażystką Anną Lipką 
w delegację służbową do Łodzi na konferencję. Obie jednak wysiadły nie na tym 
łódzkim dworcu, na którym powinny. Jedynym wyjściem było pozyskanie taksówki. Nie 
było to wówczas proste, bo działalność „prywaciarzy” nie była wtedy, oględnie mówiąc, 
promowana. Wszelkie ruchy asystentki paraliżował lęk przed szefową. Ta zaś zupełnie 
nieoczekiwanie wysforowała się na czoło półkilometrowej kolejki oczekujących na taxi 
i dzięki temu obie panie znalazły się wkrótce w obskurnym pojeździe, ale z kierow-
cą gotowym do jazdy. Trudno powiedzieć, jakie były szczegóły ustalone przez panią 
docent z kierowcą, ale po dłuższej jeździe nastąpiła „wysiadka”. Panie znalazły się 
w porażającej wieczornej ciszy, z lekka przerywanej gwałtownie zamykanymi, sięga-
jącymi do ziemi, żaluzjami. Nie było więc kogo spytać o dalszą drogę, a mrok gęstniał. 
Zaczęły coraz gwałtowniejszy marsz chodnikiem obok zamkniętych na głucho domów, 
coraz bardziej obawiając się dzikich psów i psychopatów. I nagle z ciemności wyłonił się 
przystanek autobusowy... Nie był fatamorganą. Do dziś nie wiadomo, jak pani docent 
to „załatwiła”.

Pani docent miała niewątpliwy wpływ na naukowe ukształtowanie dzisiejszych profesorów związanych z ZZL 
– A. Lipki i  Janusza Strużyny. Kierowany przez nią zakład ulokowany był w strukturze Instytutu Organizacji 
Pracy i Zarządzania, którego dyrektorem był doc. Henryk Halama. Doceniał on wątki ZZL w zarządzaniu, cze-
go efektem były prace naukowe z  tego zakresu późniejszych profesorów – Mariusza Bratnickiego, Grażyny 
Gruszczyńskiej -Malec i Henryka Bienioka. 
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Profesor H. Bieniok jest mistrzem pracowitości, a także osobistej organizacji. Cechy 
te zaowocowały imponującym dorobkiem naukowym. Znany jest przede wszystkim 
z opracowanej systemowej koncepcji macierzy morfologicznej, stanowiącej punkt 
wyjściowy do naprawiania firmy z użyciem metody diagnostycznej i rozwijania jej przy-
szłych działań metodą prognostyczną.

Obecnie na szkołę ZZL składa się dorobek kilku zespołów. W zakresie kwalitologii kapitału ludzkiego i ryzyka 
personalnego prym wiedzie Katedra Zarządzania Organizacjami. Początek rozwoju tego nurtu stanowi książka 
prof. A.  Lipki pt. W stronę kwalitologii zasobów ludzkich (2005). Na jej bazie w Katedrze Zarządzania Orga-
nizacjami rozwijano wątek cech pracowników jako behawioralnej dźwigni wartości organizacji. Opracowano 
koncepcję kosztów jakości zarządzania kapitałem ludzkim. Z czasem, po badaniach, w których dowiedziono 
nieprzekładania się jakości kapitału ludzkiego na jego wartość, opracowano metodę wyceny ryzyko – wartość. 
Tym samym w pełni wykrystalizowała się triada tworząca fundamenty tego myślenia: jakość kapitału ludz-
kiego – ryzyko personalne – wartość kapitału ludzkiego. Czas pandemii, tj. funkcjonowanie w społeczeństwie 
i organizacjach wysokiego ryzyka, potwierdził ważność i aktualność prowadzonych badań.

Nurt pozytywnego zarządzania zasobami ludzkimi, efektywności ZZL i podejścia wielopoziomowego podej-
muje Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Celem pozytywnego ZZL jest zapewnienie optymalnego funk-
cjonowania pracownika w organizacji, zapewnienie mu dobrostanu i szczęścia przy jednoczesnym osiąganiu 
wysokiej efektywności. Wielopoziomowe spojrzenie na ZZL kieruje z kolei uwagę badaczy m.in. na zagadnienia 
hierarchii organizacji. Pracownicy katedry kierują projektami finansowanymi przez Komisję Europejską (Hory-
zont 2020) i Narodowe Centrum Nauki. Realizują również badania w ramach Globalnego Monitora Przedsię-
biorczości, a zespół pod kierownictwem prof. Przemysława Zbierowskiego prowadzi we współpracy z King’s 
College London badania nad wpływem pandemii Covid-19 na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

Rozwój ZZL jest również polem badawczym prof. J. Strużyny i osób z nim współpracujących. W początkowym 
okresie poszukiwał on zgodności praktyki z popularyzowanym wzorcem ZZL. Następnie testowano, przy jego 
współautorstwie, przydatność podejścia opartego na godzeniu sprzeczności strategicznych do identyfikacji 
prawidłowości rozwoju ZZL. Dwa kolejne granty naukowe zmierzały do odwzorowania ewolucji ZZL. Szereg 
publikacji ukazał przydatność takich kategorii jak: rutyny, fenotyp, genotyp do opisu, wyjaśnienia i predykcji 
przyszłości ZZL w organizacji. Krytyczne badanie rozwoju koncepcji kompetencji w organizacjach biurokratycz-
nych przyniosło odkrycie mechanizmu erozji zarządzania kompetencjami w określonych warunkach. Ostatnio 
obszarem zainteresowania profesora jest wpływ na ZZL nowych zjawisk związanych z digitalizacją oraz świa-
tem postprawdy. 
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Filia w Rybniku

Istotnym elementem misji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest obecność w życiu regionu i oddzia-
ływanie na jego funkcjonowanie w różnych możliwych przestrzeniach. W swojej historii uniwersytet prowadził 
kształcenie w kilku zamiejscowych punktach konsultacyjnych, przy czym na stałe zadomowił się w Rybniku, 
w którym uczelnia przyczyniła się do dosłownego niemal wpisania szkolnictwa wyższego w krajobraz miasta, 
współorganizując kampus akademicki. 

W 2000 r. w centrum Rybnika, na terenie wielohektarowego kompleksu poszpitalnego przy ul. Rudzkiej, po-
wstał Zespół Szkół Wyższych. Koncepcja utworzenia kampusu uczelni wyższych w Rybniku była wspólnym 
przedsięwzięciem władz miasta oraz ówczesnej Elektrowni „Rybnik” SA. Rybnicki samorząd, sąsiednie miasta 
oraz środowiska biznesu od kilku lat podejmowały działania mające na celu powstanie tego typu kompleksu 
uczelni. Stworzenie rybnickiego Zespołu Szkół Wyższych było ewenementem na skalę ogólnopolską, a dzia-
łania związane z jego realizacją świadczą o wielkim zaangażowaniu władz miasta w zadanie przeobrażenia 
charakteru Rybnika oraz całego regionu. Rybnik jako centralny ośrodek prawie 650-tysięcznego subregionu 
zachodniego województwa śląskiego zyskał tym samym status miasta akademickiego. 

Jako pierwsi naukę w kampusie rybnickim rozpoczęli studenci Politechniki Śląskiej, 
inaugurując studia w roku akademickim 2000/2001. Rok później dołączyli do nich 
studenci Uniwersytetu Śląskiego. W 2002 r. w rybnickim Zespole Szkół Wyższych roz-
poczęli naukę studenci ówczesnej Akademii Ekonomicznej, która utworzyła w Rybniku 
jednostkę o nazwie Rybnicki Ośrodek Naukowo -Dydaktyczny, określaną odtąd potocz-
nie mianem ROND. Choć z czasem pozostałe uczelnie partnerskie wycofały się z przed-
sięwzięcia, młodzi ekonomiści i menedżerowie do dziś wypełniają mury kampusu. 
Władze samorządowe zakładają, że wkrótce dołączą do nich studenci wyższej szkoły 
zawodowej o profilu medycznym.

Całkowicie nowa jednostka uczelni wymagała sprawnej organizacji i zarządzania. Funkcję kierownika rybnic-
kiego ośrodka powierzono dr. Janowi Czempasowi. Jego barwna postać przez szereg kolejnych lat była utożsa-
miana z Rybnikiem. To jego niewątpliwą zasługą było stworzenie miejsca, w którym w szczytowej fazie boomu 
edukacyjnego kształciło się blisko 2000 studentów.

Jasia Czempasa (1948–2019) znałam ponad 30 lat. Nigdy nie byliśmy przyjaciółmi, 
nie mieliśmy bardzo bliskich ani prywatnych, ani zawodowych relacji. Jednak zawsze 
w jego towarzystwie czułam się dobrze, bezpiecznie i pewnie. Dlaczego? Ponieważ Jan 
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był dżentelmenem. Tak zawsze o nim myślałam. I tak myślę dzisiaj, gdy mogę go tylko 
wspominać zamiast spotkać się i omówić z nim z pełną powagą najważniejsze sprawy 
uczelniane. 

Znałam go, odkąd zaczęłam pracować w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 
Był osobą znaną, zaangażowaną i szanowaną przez społeczność akademicką. Jednak 
bliżej poznaliśmy się na konferencji, chyba w 2001 lub 2002 r. Konferencje to nie tylko 
naukowa wymiana myśli, ale także okazja, by po prostu porozmawiać o pogodzie, 
o dzieciach, o życiu. I tak było wtedy. Wcześniej znałam go tylko z widzenia. Podczas 
tamtej konferencji, gdzieś w Puszczy Białowieskiej, miałam okazję poznać jego ogromny 
szacunek dla ludzi. Wówczas zaczęłam o nim myśleć w kategoriach profesora – dżentel-
mena. I to nie zmieniło się przez kolejne lata. Dzisiaj rzadko używa się słowa dżen-
telmen, a jeśli już, to raczej, gdy mówi się o „wymierającym gatunku” mężczyzn. Kim 
jest dżentelmen? Poszukując definicji tego „gatunku”, znalazłam 20 cech dżentelmena 
i dokonałam odkrycia – takim był prof. Czempas i takim go pamiętam.

Anna Adamus -Matuszyńska

W ROND studiowano na kierunkach uruchomionych w wydziałach katowickich. Zajęcia prowadzone były przez 
pracowników, którzy na nie przyjeżdżali do Rybnika. W tym okresie ukształtował się swoisty, nieformalny fan-
klub ROND -u. Dla wielu wykładowców Rybnik stał się atrakcyjny ze względu na bliskość miejsca zamieszkania. 
Inni cenią kameralną atmosferę, której towarzyszą niezwykle urokliwe wnętrza siedziby uczelni i pełne zieleni 
otoczenie. Dodatkowo wszyscy prowadzący zajęcia w Rybniku podkreślają szczególną relację ze studentami. 
Podczas gdy brać akademicka dużych aglomeracji coraz bardziej się atomizuje i  indywidualizuje, w Rybniku 
studenci nadal tworzą wspólnotę. Niezmiennie można wyczuć wzajemną solidarność i bliskość relacji. 

Pierwsza połowa drugiej dekady XXI w. zaowocowała znaczącymi zmianami ustawowymi dotyczącymi funk-
cjonowania szkolnictwa wyższego. Uniwersytet Ekonomiczny, chcąc kontynuować kształcenie poza miastem 
głównej siedziby uczelni, musiał zdecydować się na utworzenie wydziału zamiejscowego, z wszystkimi atry-
butami takiej jednostki. Przekształcenie dotychczasowych ośrodków dydaktycznych w samodzielne wydziały, 
zorganizowane zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętymi zwyczajami, od samego początku wydawało się 
wielkim wyzwaniem. Ówczesny rektor uniwersytetu, nieżyjący już prof. Leszek Żabiński wraz z ówczesnym pro-
rektorem, a w kolejnej kadencji rektorem – prof. Robertem Tomankiem, stanęli przed koniecznością podjęcia 
trudnej decyzji. To właśnie wtedy, po licznych rozmowach i konsultacjach, zakończono kształcenie w Bielsku-
-Białej i uruchomiono proces tworzenia wydziału zamiejscowego w Rybniku. Wśród argumentów przemawia-
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jących za wyborem tego miejsca duże znaczenie miały doskonałe relacje z władzami miasta oraz licznymi 
instytucjami publicznymi wspierającymi organizacyjnie i finansowo obecność u siebie uczelni akademickich. 

W maju 2015 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach uzyskał stosowną zgodę ministra pozwalającą na 
kształcenie studentów na Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku. Kilka miesięcy później roz-
poczęła się pierwsza rekrutacja studentów na kierunek finanse i  rachunkowość. Praktyczny profil nowego 
kierunku ukształtował od początku wizerunek rybnickiej siedziby uniwersytetu jako szczególnie zorientowanej 
na dydaktykę, współpracę z biznesem i otoczeniem edukacyjnym. Początek działalności wydziału to również 
pierwsze wybory władz dziekańskich i wreszcie pierwsza inauguracja roku akademickiego. Funkcję dziekana 
objął dr inż. Tomasz Zieliński, który wraz z zespołem skupił się na doskonaleniu i zwiększaniu atrakcyjności 
oferty dydaktycznej. Był to okres aktywnej współpracy z regionalnym biznesem oraz ze szkołami subregionu. 
W  2018 r. mury wydziału opuścili pierwsi absolwenci kierunku finanse i  rachunkowość. Rosnące aspiracje 
rybnickiego ośrodka dosyć szybko znalazły swój wyraz w zapoczątkowaniu kształcenia na studiach podyplo-
mowych. 

Kolejne zmiany wynikające z  wdrożenia Ustawy o  szkolnictwie wyższym i  nauce z  2018 r., wprowadzając 
rewolucję w organizacji uczelni akademickich, dotknęły również sferę ich działalności poza główną siedzibą. 
W efekcie od roku akademickiego 2019/2020 wydział zamiejscowy w Rybniku został przekształcony w Filię 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zmiany organizacyjne i administracyjne nie wpłynęły zasadni-
czo na proces dydaktyczny i zakres aktywności. W roku akademickim 2021/2022 uruchomione zostały studia 
niestacjonarne II stopnia na kierunku finanse i ekonomia biznesu. Praktyczny profil również tego kierunku 
wzmocnił wizerunek rybnickiej filii jako partnera lokalnego środowiska biznesowego. W tym samym roku ryb-
nicka filia zainicjowała też kształcenie na studiach podyplomowych o statusie MBA (in Corporate Governance).

18 lat obecności uniwersytetu w rybnickim kampusie to okres naznaczony pasją 
i determinacją wielu osób. Wspominając pierwsze posiedzenie Rady Wydziału Biznesu, 
Finansów i Administracji, które miało miejsce 20 listopada 2015 r., w sposób szcze-
gólny przywołujemy pamięć nieobecnego wśród nas inicjatora powstania rybnickiego 
wydziału, śp. rektora prof. L. Żabińskiego. Z grona osób obecnych podczas tego szcze-
gólnego wydarzenia wymienić trzeba też – również nieżyjących już – prof. J. Czempasa 
i prof. Krystynę Znaniecką, która w ostatnich latach pracy zawodowej służyła rybnickiej 
jednostce swoim bezgranicznym zaangażowaniem i radą. Do grona zmarłych życzli-
wych przyjaciół rybnickiej społeczności zaliczał się również wieloletni wykładowca dr 
Krzysztof Gałuszka.
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Obecnie w murach rybnickiego kampusu studiuje niemal 350 studentów studiów I i II stopnia w trybie stacjo-
narnym i niestacjonarnym oraz około 70 studentów na studiach podyplomowych. Wobec wycofania się z Ryb-
nika Uniwersytetu Śląskiego (2013) oraz zakończenia kształcenia studentów przez Politechnikę Śląską (2017) 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach pozostaje obecnie jedyną uczelnią publiczną w mieście.

Nauczanie języków obcych

Celem obecnego Centrum Języków Obcych, mimo różnych wcześniejszych nazw, zawsze było nauczanie języ-
ków obcych, ze szczególnym uwzględnieniem języka specjalistycznego, związanego z ekonomią i biznesem. 
Jednostka powstała w 1948 r. jako Zakład Języków Obcych, a następnie w 1953 r. została przemianowana na 
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. 

Języki obce były obecne w ofercie edukacyjnej już przed 1939 r. Nauczano wtedy języ-
ków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, szwedzkiego i norweskiego. Po 1945 r. 
do oferty dodano język rosyjski, a zaniechano nauczania języków skandynawskich.

Do 1975 r. SPNJO było podzielone organizacyjnie na cztery zespoły: Języka Angielskiego, Języka Niemieckie-
go, Języka Rosyjskiego oraz Języka Francuskiego. Następnie ofertę poszerzono o język włoski, tworząc przy 
okazji Zespół Języków Romańskich. Od 1989 r. studenci mogą uczyć się także języka hiszpańskiego. W 2008 r., 
w związku z przyjęciem na uczelnię dużej grupy studentów zagranicznych, wprowadzono do oferty język polski 
dla cudzoziemców, a rok później także język chiński. W kolejnych latach następowały zmiany organizacyjne, 
w wyniku których w 2016 r. ukształtowało się obecne Centrum Języków Obcych, a w jego ramach funkcjonują: 
Studium Języka Angielskiego oraz Studium Języków Romańskich, Słowiańskich, Języka Niemieckiego i Języka 
Chińskiego. 

W historii uczelni kształceniem z zakresu języków obcych kierowali kolejno: mgr Konrad 
Pietrek (1948–1963), mgr Olgierd Pietrek (1963–1967), mgr Maria Kamińska (1967–
1968), dr Maria Łobzowska (1969–1972), mgr Ryszard Szydłowski (1972–1974), mgr Emil 
Lopata (1974–1981), mgr Donata Marks (1981–2008) i mgr Grażyna Dyląg (2008–2016). 
Od 2016 r. kierownikiem CJO jest dr Jolanta Łącka -Badura.
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Do lat 70. XX w. w nauczaniu języków obcych stosowano głównie tradycyjne metody oparte na gramatyce 
i tłumaczeniach. Po uzyskaniu nowej bazy lokalowej w budynku B urządzono pięć laboratoriów językowych 
wyposażonych w sprzęt audiofoniczny (magnetofony szpulowe i adaptery) oraz zgromadzono bogatą taśmo-
tekę i płytotekę, co pozwoliło na wprowadzenie nowocześniejszych metod nauczania. W tym czasie powstała 
także biblioteka językowa.

W latach 70. i 80. lektorzy studium często przygotowywali podręczniki i skrypty, co było spowodowane nie-
dostępnością podręczników do nauki języków zachodnich (angielski, francuski, włoski) na polskim rynku wy-
dawniczym. Wymiar godzin lektoratu był o wiele większy niż obecnie; nauka dwóch języków trwała siedem 
semestrów, kończących się egzaminem pisemnym i ustnym. Szczególny priorytet miał kierunek handel za-
graniczny, na którym studenci uczyli się języków obcych przez cały czas studiów. Studenci ci mieli możliwość 
przystąpienia do państwowych egzaminów z języka biznesu.

Przez wiele lat Studium Języka Angielskiego kierowała mgr Ewa Skulska (1949–2014). 
Postrzegana była przede wszystkim jak najukochańsza ciocia, pełna ciepła i życzli-
wości. Można było do niej się zwrócić z każdym problemem i zawsze znalazła czas na 
wysłuchanie, pokrzepiające słowo i dobrą radę, a do tego była bardzo dyskretna, więc 
wszystko, o czym wiedziała, zostawiała tylko dla siebie. To połączenie cech sprawiało, 
że Ewa była niezwykłą osobą i niezwykłym kierownikiem. Potrafiła swoim spokojem 
wprowadzić ład do chaosu, a jej największym wybuchem złości było zdanie: „Tutaj 
dochodzi do aberracji”. 

Bardzo kochała swoje koty: Psotkę i Figielka. Historia Figielka pokazuje jej ogrom-
ne serce i oddanie. Przywiozła go z wczasów w Grecji, bo był maleństwem z bardzo 
zranioną łapką, którą trzeba było amputować. Zamiast odpoczywać i wygrzewać się 
na słońcu, chodziła z nim codziennie do weterynarza, a wiedząc, że po jej wyjeździe 
kociątkiem nikt się nie zajmie, postanowiła dokonać cudu, wyrobiła mu paszport  
i uzyskała zgodę władz na przywiezienie zwierzęcia do Polski.

Magister Elżbieta Spaleniec (1944–2017), wielka miłośniczka kultury francuskiej i języka 
francuskiego, z pełnym poświęceniem i pasją starała się zaszczepić wśród studen-
tów miłość do tego języka, do jego piękna i niekwestionowanej przydatności w życiu. 
Nie żałowała czasu na przygotowanie ich do uczestnictwa w imprezach kulturalno-
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-językowych organizowanych w ramach Międzynarodowego Tygodnia Języka Francu-
skiego i w Olimpiadzie Języków Obcych. Jej studenci aktywnie uczestniczyli w przygoto-
waniu tzw. Balu Frankomanów, dorocznej imprezy organizowanej i prowadzonej przez 
studentów języka francuskiego, połączonej z tańcami i konkursami dotyczącymi języka 
i kultury francuskiej. 

Oprócz znakomitej znajomości języka francuskiego posiadała niezwykłą wiedzę z za-
kresu kultury i historii Francji. Pasjonowała się życiem na dworach królów francuskich, 
a szczególnie rolą kobiet i ich wpływem na rządy monarchów. Szeroka wiedza w tym 
zakresie (i nie tylko) pozwoliła jej wziąć udział w turnieju telewizyjnym „Jeden z dziesię-
ciu”, w którym pokonała znaczną część rywali.

Zmiany polityczno -ekonomiczne, które dokonały się w 1989 r., miały ogromny wpływ na dalszy rozwój ówcze-
snego SPNJO. Zwiększony nabór studentów oraz wycofanie ze szkół średnich obowiązku nauki języka rosyj-
skiego sprawiły, że doszło do dużych zmian w zatrudnieniu w poszczególnych zespołach. Stało się regułą, że 
jednym z dwóch wybieranych przez studentów języków był angielski. Wyniknęło to nie z odgórnego nakazu, 
ale z zainteresowań studentów i wymogów rynku pracy. Na przestrzeni ostatnich 30 lat można też zaobserwo-
wać stały poziom zainteresowania językiem niemieckim, zauważalny spadek popytu na język francuski i duży 
wzrost liczby uczących się języka hiszpańskiego i włoskiego.

Przejawem wzrostu zainteresowania nauką języków obcych było funkcjonowanie 
na przełomie XX i XXI w. osobnej jednostki – Śląskiej Szkoły Języków Obcych Ekono-
micznych, która organizowała kursy językowe dla pracowników uczelni, studentów, 
absolwentów, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów zewnętrznych. Szkoła uzyskała 
licencję na przeprowadzanie egzaminów z angielskiego, niemieckiego, francuskiego, 
włoskiego i rosyjskiego. Jej certyfikaty były uznawane w całej Unii Europejskiej i cieszyły 
się dużym uznaniem w świecie biznesu.

Pytanie do studentki na zajęciach z języka niemieckiego: „Was haben Sie zum Früh-
stück gegessen? (Co Pani jadła na śniadanie?)”. Odpowiedź: „Ich habe zum Frühstück 
Schwitzbad und Roheisen gegessen”. Miało być parówkę i surówkę, a wyszło, że łaźnię 
parową i surówkę jako półprodukt redukcji rudy w piecu.

Pewien student, przy wielu zaletach, nie posiadał zdolności językowych i na koniec każ-
dego semestru miał problem z zaliczeniem lektoratu z języka angielskiego – najpierw 
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na zajęciach, później na konsultacjach w lipcu, a nawet we wrześniu. Podczas jednego 
z takich spotkań, po pomyślnym zaliczeniu ostatniego semestru, odetchnął, podzię-
kował za cierpliwość, po czym jakby na usprawiedliwienie swoich językowych niepo-
wodzeń wyznał z rozbrajającą szczerością: „Dla mnie z angielskim jest jak z kobietą 
– uwielbiam, ale za Boga nie rozumiem…”.

We wczesnych latach 80. germanistce skradziono popularnego wówczas malucha. Nie-
uszkodzony i nieokradziony samochód znalazł się wkrótce, dziwnym trafem porzucony 
na jej drodze (oczywiście pieszej) do pracy. Odnalezienie malucha ucieszyło wszystkich: 
milicję, która wykazała się niespotykaną efektywnością; germanistkę, która odzyskała 
środek transportu; studentów – a może wręcz domniemanych sprawców, którzy tego 
dnia nie musieli pisać zapowiedzianego kolokwium.

Obecnie w CJO pracuje 42 pracowników etatowych. Zatrudnionych jest także 11 pracowników w ramach umo-
wy zlecenia, w tym dwóch lektorów języka chińskiego oraz dziewięciu native speakerów języków: angielskiego, 
niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego. Zajęcia prowadzone są w oparciu o nowo-
czesne metody nauczania z wykorzystaniem najnowszych podręczników i pomocy technicznych. Studentom 
szczególnie zainteresowanym pogłębianiem znajomości języka i kultury CJO oferuje uczestnictwo w kołach 
naukowych: Matrioszka – języka rosyjskiego i Common Language – języka angielskiego.

Humaniści wśród badaczy gospodarki

Filozofia jako królowa nauk obecna była w uczelni od początku jej istnienia. W latach 1936–1939 przedmiot 
etyka zawodowa prowadzony był przez doc. Mariana Heitzmana. Jednak Katedra Nauk Humanistycznych po-
wstała dopiero w 1992 r., co nie oznacza to, że potrzeba „humanizowania” zarówno studentów, jak i samych 
nauk ekonomicznych nie była dostrzegana i realizowana. Profesor Czesław Głombik – znany i ceniony w Pol-
sce filozof – rozpoczął pracę w dawnej WSE w 1966 r. i od tego czasu regularnie uczono filozofii. Od roku 
akademickiego 1948/1949, a następnie w latach 50., 60. i 70., wielu nauczycieli filozofii – by wymienić tylko 
kilku: Franciszek Kuboszek, Wanda Smerczek, Bogusław Szubert, Bronisław Czech, Helena Przybyła, Elżbieta 
Wawro – podejmowało się zadania przybliżenia studentom myśli filozoficznej. W tamtych trudnych politycznie 
czasach, choć wykładany był przedmiot marksistowska filozofia i socjologia (1970–1990), to za przyczyną prof. 
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Cz. Głombika uczono przede wszystkim historii filozofii od presokratyków do Hegla, by w ten sposób poka-
zać wagę historycznego dorobku tej dyscypliny i kształtować szerokie horyzonty myślowe kolejnych pokoleń 
ekonomistów. Dzisiaj zajęcia z filozofii prowadzą uczniowie profesora, prof. Dariusz Kubok, obecnie dyrek-
tor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, prof. Anna Adamus -Matuszyńska z Katedry Badań Rynkowych 
i Marketingowych, a także prof. Aleksander Lipski z Katedry Polityki Społecznej i Gospodarczej, prof. Izabela 
Marzec z Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych czy dr Paweł Kocoń z Katedry Zarządzania Pu-
blicznego i Nauk Społecznych. 

Nauki humanistyczne i  społeczne (te spoza nauk ekonomicznych i o zarządzaniu) były rozwijane w uczelni 
w Katedrze Ekonomii Politycznej, a od 1972 r. w Instytucie Ekonomii Politycznej. Zespół nauczycieli filozofii, 
historii, historii gospodarczej, a  potem także socjologii i  nauk politycznych zmieniał się wraz ze zmianami 
zachodzącymi w kraju. W 1979 r. powołano oficjalnie Instytut Nauk Społecznych, w którym działały zakłady: 
Nauk Politycznych, Filozofii, Historii Gospodarczej, Ekonomiki Obrony oraz Prawa (od 1985 r. – Katedra Prawa). 
Po zmianach ustrojowych w Polsce instytut przemianowano na Katedrę Nauk Humanistycznych, którą w 2008 
r. połączono z Katedrą Zarządzania Publicznego, tworząc Katedrę Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych. 

Wzrastająca rola i znaczenie humanistyki, a szczególnie etyki i społecznej odpowiedzialności sprawia, że dzisiaj 
zagadnienia te stanowią integralną część nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk ekonomicznych, a wielu na-
ukowców sięga do rozważań humanistów, rozumiejąc potrzebę spojrzenia na procesy zarządcze i ekonomiczne 
z punktu widzenia jednostki, społeczeństwa oraz relacji międzyludzkich. 

Profesor Cz. Głombik – profesor nauk humanistycznych w zakresie historii filozofii – 
swoje badania skoncentrował przede wszystkim na filozofii polskiej. Pracował w uczelni 
od 1966 do 1974 r. W 1975 r. został przeniesiony przez ówczesne władze do pracy 
w Uniwersytecie Śląskim, gdzie tworzył Instytut Filozofii oraz kierunek studiów, nie za-
przestał jednak współpracy z dzisiejszym Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. 
Do przejścia na emeryturę prowadził wykłady dla doktorantów, egzaminy doktorskie, 
wspierał uczelnię swym humanistycznym spojrzeniem na ekonomię. Ta, doceniając 
znaczenie pracy profesora, w 2006 r. przygotowała pracę Filozof wśród ekonomistów: 
księga pamiątkowa wydana z okazji 40-lecia obecności prof. zw. dr. hab. Czesława 
Głombika w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Jak 
napisał w recenzji księgi prof. Adam Węgrzecki: „(…) Jego obecność jest obecnością 
filozofii, którą dostrzegają jako reprezentanci różnych dziedzin nauczanych w Akademii 
Ekonomicznej i do której się odwołują w swoich opracowaniach”. Profesor jest autorem 
260 prac naukowych, doktorem honoris causa Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, 
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a przy tym wspaniałym człowiekiem, wielkim autorytetem naukowym i nade wszystko 
moralnym.

Profesor Alfred Sulik, profesor historii, pracował w uczelni od 1962 do 1998 r. Peł-
nił funkcję kierownika Zakładu Historii Gospodarczej od początku jego istnienia do 
1998 r. Zastępca dyrektora Instytutu Nauk Społecznych w latach 1985–1987, prorektor 
w latach 1987–1990. Autor około 200 publikacji, w tym poświęconych historii Mysło-
wic, miasta, w którym mieszka, popularyzując jego historię i osiągnięcia. W młodości 
był piłkarzem, by później jako historyk dokumentować historię mysłowickiego klubu 
sportowego.

Profesor Henryk Przybylski (1938–2011) był autorem wielu prac z zakresu historii, nauk 
politycznych oraz public relations. Szczególnie ceniona jest jego publikacja o Ignacym 
Paderewskim czy podręcznik pt. Politologia. W uczelni pełnił funkcje dyrektora Insty-
tutu Nauk Społecznych, a potem kierownika Katedry Nauk Humanistycznych. Pod jego 
kierownictwem najpierw instytut, a następnie katedra realizowały badania dotyczące 
procesu integracji europejskiej. Najważniejszym osiągnięciem prof. Przybylskiego było 
rozpoczęcie w uczelni, jako w jednym z pierwszych ośrodków w Polsce, badań dotyczą-
cych public relations, co przełożyło się na powołanie specjalności public relations oraz 
organizowanie konferencji „PR FORUM. Public relations – sztuka skutecznej komuni-
kacji w teorii i w praktyce”. Zainaugurowany w 2004 r. cykl konferencji był ważnym 
corocznym spotkaniem badaczy i specjalistów, wspólnie diagnozujących problemy 
dynamicznie rozwijającej się dyscypliny.

Doktor Zdzisław Janeczek, historyk. Pracę naukową w uczelni podjął w 1987 r. Jedno-
cześnie pełnił w niej wiele funkcji organizacyjnych, m.in. dwukrotnie był prodziekanem 
Wydziału Ekonomii. Zainteresowania naukowe dr. Z. Janeczka związane są z historią 
nowożytną (XVIII, XIX i XX w.). Obszerne studia poświęcił rodowi Potockich na prze-
strzeni XVII–XX w., legendzie Józefa Piłsudskiego na Śląsku oraz historii i tradycjom 
patriotycznym Śląska i Siemianowic. Wykładał także historię gospodarczą. W uczelni 
pracował do 2016 r. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, samorządowym i kultu-
ralnym regionu. W latach 1980–1981 pracował w zarządzie Regionalnej Komisji Histo-
rycznej przy NSZZ „Solidarność”. W latach 90. XX w. był współorganizatorem spotkań 
polskiej młodzieży studenckiej z dawnych Kresów (Grodzieńszczyzny, Kijowszczyzny, 
Podola i rejonu Dyneburga), które odbywały się na uczelni. Z działaniami tymi łączył 
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popularyzację i kolportaż książki polskiej oraz patronat nad osobami z tego obszaru 
studiującymi w uczelni. Jest członkiem Zarządu Krajowego Towarzystwa Obrony  
Zachodnich Kresów Polski z siedzibą w Krakowie oraz członkiem Rady Muzealnej  
Muzeum Miejskiego w Siemianowicach Śl.

Chociaż nie ma podmiotu w uczelni, w którego nazwie można by było znaleźć „nauki humanistyczne”, nie 
oznacza to, że nie są one obecne w dydaktyce i badaniach. Współcześnie nauki o zarządzaniu i jakości oraz 
nauki ekonomiczne rozumieją wagę humanistycznego podejścia do procesów gospodarczych. Wiedzą o tym 
zarówno nauczyciele, jak i studenci. Dowodem tego są – jak to bywa na uczelni ekonomicznej – dane liczbo-
we. Na przykład w latach 2019–2020 w siatkach dla poszczególnych kierunków studiów znalazło się 89 zajęć 
(wykładów i ćwiczeń) obejmujących tematykę społecznej odpowiedzialności. Zajęcia z etyki i problematyki CSR 
prowadzone były na 44 kierunkach kształcenia, w tym w ramach programu Erasmus oraz na dwóch kierunkach 
Szkoły Doktorskiej. W zajęciach o tematyce dotyczącej społecznej odpowiedzialności w 2019 r. uczestniczyło 
łącznie 5355 studentów, a w 2020 liczba ta wzrosła do 6431 osób. 

Także badania naukowców uczelni uwzględniają aspekty humanistyczne poprzez podejmowanie tematów 
etycznych, humanistycznych oraz dotyczących społecznej odpowiedzialności. W samym 2019 r. łączna liczba 
publikacji związanych ze społeczną odpowiedzialnością wyniosła 117 pozycji, a rok później 132. Jeśli dodać do 
tego inne prace specjalistów z zakresu zarządzania, szczególnie zarządzania zasobami ludzkimi, oraz aktyw-
ność naukową i dydaktyczną badaczy komunikacji społecznej i mediów, to okaże się, że podstawowe dyscypli-
ny naukowe rozwijane w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, to znaczy nauki o zarządzaniu i jakości 
oraz ekonomia i finanse, są silnie zhumanizowane i uwzględniają w swych badaniach świat ludzki, bo przecież 
gospodarka, organizacja, procesy i zjawiska nie istnieją bez ludzi. Współczesny uniwersytet bez elementów 
humanistycznych pozbawiony będzie najważniejszego aspektu swojej działalności: człowieka, bo przecież go-
spodarka funkcjonuje dzięki ludziom i dla ludzi. 

Profesor Cz. Głombik wygłosił wykład inauguracyjny otwierający rok akademicki 
2006/2007 pt. Szkoły w nauce i kultura intelektualna. Jak zawsze podczas swoich wy-
kładów z dużą erudycją, umiejętną ekspresją, ale jednocześnie z poszanowaniem czasu 
i cierpliwości słuchaczy opowiadał o szkołach i nauczaniu na przestrzeni dziejów filo-
zofii. Profesor, specjalista historii polskiej filozofii, nie mógł pominąć wielkich polskich 
przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych. Opowiadając o osobowościach 
twórców, przywołał znaną socjologom i filozofom, ale niekoniecznie ekonomistom 
pracę Floriana Znanieckiego pt. Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, wydaną 
w 1934 r. Wybitny polski socjolog zawarł w niej charakterystykę typów osobowości, 
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w tym ludzi nienormalnych, których określał terminem „zboczeńcy”, a których charak-
teryzował jako osoby wyróżniające się pozytywnie i negatywnie. Użycie tego słowa 
było tłumaczeniem angielskiego terminu deviant, które pochodzi z łacińskiego słowa 
‘devio’, co oznacza „zbaczający z obranego kierunku”. Profesor w końcowej części swe-
go wykładu powiedział: „typy zboczeńców… to także ci, którzy podpadają pod dobrze 
znane z kart historii nauki kategorie wielkich myślicieli, wielkich uczonych”. 

Byłam na tym wykładzie. Po tych słowach zapadła głęboka cisza, cisza, która aż dzwo-
niła w uszach, po czym zerwała się burza braw. Słowo „zboczeniec” ma we współcze-
snym języku polskim także uproszczone znaczenie, o czym mówił sam profesor. W cza-
sach, gdy jest, niestety, używane w znaczeniu pejoratywnym, ta eksplikacja profesora 
zabrzmiała silnym głosem: „uczeni, zbaczajcie z drogi, bo warto”.

Anna Adamus -Matuszyńska

Wychowanie fizyczne i sport

Klub Uczelniany AZS przy Wyższym Studium Nauk Społeczno -Gospodarczych został zawiązany 12 październi-
ka 1945 r. jako pierwszy na Śląsku i w Zagłębiu. Zebranie założycielskie odbyło się w budynku obecnego rek-
toratu. Pierwszym prezesem klubu został Juliusz Szaflik. To wydarzenie dało początek rozwojowi wychowania 
fizycznego i sportu akademickiego w województwie i w naszej uczelni.

Pierwszym kierownikiem Studium WFiS był mgr Marian Jaworski. Pełnił tę funkcję do końca lat 60. Kolejnymi 
kierownikami byli: mgr Genowefa Lichoń, mgr Witold Trytko, mgr Zofia Banasik -Henzel, mgr Jerzy Kotowski, 
mgr Stefan Sowa, mgr Roman Patalong, dr Gabriela Karkoszka. Od 2016 r. Studium WFiS zmieniło nazwę na 
Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, a kierownikiem jest mgr Eugeniusz Bronder.

Magister M. Jaworski prowadził Studium Wychowania Fizycznego i Sportu od początku 
jego istnienia, tj. od 1952 r., do końca lat 60. ubiegłego stulecia. Położył podwaliny pod 
rozwój wychowania fizycznego na uczelni i dobierał kadrę nauczycielską do potrzeb 
studentów.
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Po nim stery przejęła mgr G. Lichoń, która mimo braku własnych obiektów sportowych 
uczelni potrafiła rozwinąć sekcje sportowe i spowodować, że startowały w zawodach 
na Śląsku i w Polsce.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu utworzono w 1952 r. jako samodzielną jednostkę międzywydzia-
łową. Zajęciami wychowania fizycznego objęto studentki i studentów dwóch pierwszych lat studiów. Zajęcia 
prowadzone były początkowo w wynajmowanych obiektach sportowych, a od 1967 r. we własnej sali gimna-
stycznej w budynku A.

Budynek C, oddany do użytku w 1981 r., służy wyłącznie do zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego, 
treningów sekcji sportowych KU AZS uniwersytetu oraz do prowadzenia sportowych zajęć fakultatywnych dla 
studentów, doktorantów i pracowników naszej uczelni. Znajdują się w nim: 25-metrowy (pięciotorowy) basen 
pływacki, hala sportowa do prowadzenia zajęć z zespołowych gier sportowych oraz mała salka gimnastyczna 
do zajęć typu aerobik, stretching, joga itp.

Magister W. Trytko przy ogromnym wsparciu pracowników i władz uczelni doprowa-
dził do powstania budynku C z pływalnią i halą sportową wraz z zapleczem sanitar-
nym. Staliśmy się wówczas uczelnią posiadającą jedną z lepszych baz dydaktyczno-
-sportowych w Katowicach, co pozwoliło na prowadzenie w komfortowych warunkach 
zajęć dydaktycznych, a treningi sekcji sportowych zaczęły się odbywać w godzinach 
popołudniowych, a nie późnowieczornych w wynajmowanych obiektach. 

Infrastrukturę tę wykorzystała mgr Z. Banasik -Henzel, która jako kolejna kierownik 
Studium WFiS rozwinęła działalność dydaktyczną, wprowadzając szereg innowacyjnych 
rozwiązań w prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego i fakultetach z uwzględnie-
niem zajęć na basenie.

Studenci naszej uczelni od lat rywalizują na arenach sportowych Śląska i Zagłębia w ramach Akademickich 
Mistrzostw Śląska oraz w ogólnopolskich rozgrywkach Akademickich Mistrzostw Polski. Od początku startów 
odnoszą znaczące sukcesy w wielu spośród czterdziestu trzech klasyfikowanych dyscyplin sportowych. Histo-
rycznie plasowali się w trzydziestce najlepszych uczelni w Polsce spośród 216 występujących w AMP, zdobywa-
jąc wiele medali w klasyfikacji uczelni ekonomicznych oraz klasyfikacji generalnej. Od 2000 r. do grupy uczelni 
ekonomicznych dołączono uczelnie rolnicze, akademie morskie i wyższe szkoły pedagogiczne, tworząc katego-
rię uczelni społeczno -przyrodniczych (USP). Od 2013 r. nasze reprezentacje zajmują w tej grupie miejsca me-
dalowe. Przełomowym dla uniwersytetu był 2016 r., kiedy po raz pierwszy, oprócz zwycięstwa wśród uczelni  
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ekonomicznych (publicznych i  niepublicznych), nasza reprezentacja wygrała również w  klasyfikacji szkół 
społeczno -przyrodniczych. W tej kategorii zwyciężaliśmy jeszcze trzy razy z rzędu, odpowiednio w latach 2017, 
2018 i 2019, będąc najlepszą reprezentacją uczelni ekonomicznych w Polsce oraz plasując się na 15., 16. i 17. 
miejscu w klasyfikacji generalnej startujących w AMP. W kolejnych latach rywalizacji sportowych, tj. w 2020 
i 2021 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ponownie wywalczył tytuł najlepszej uczelni ekonomicznej, 
zdobywając również wicemistrzostwo Polski w kategorii uczelni społeczno -przyrodniczych oraz 19. i 20. miej-
sce w klasyfikacji generalnej AMP.

Powyższe sukcesy sportowe są w dużej mierze zasługą zawodników sekcji piłki siatkowej mężczyzn (trzykrotni 
zwycięzcy w klasyfikacji USP w hali i dwukrotni w siatkówce plażowej) oraz sekcji piłki ręcznej kobiet (której 
zawodniczki czterokrotnie wygrywały klasyfikację USP). Członkowie sekcji pływackiej i sportów górskich sze-
ściokrotnie zwyciężali w klasyfikacji USP, a zawodnicy trenujący lekką atletykę i grający w szachy czterokrotnie 
wygrywali klasyfikację USP i dwukrotnie klasyfikację generalną. Liczne medale zdobywali także zawodnicy 
grający w: brydża, tenisa i tenisa stołowego, piłkę nożną i futsal oraz reprezentacje trójboju siłowego, koszy-
kówki, badmintona i aerobiku sportowego.

Wśród wielu zawodników, którzy w historii zdobywali medale mistrzowskie, należy wymienić takie osoby jak: 
Bogusław Oleksy, Krystian Heisig, Krzysztof Brejdak, Katarzyna Jaszowska, Zbigniew i Mirosław Majtykowie, 
Błażej Kalisz, Marcin Czyż, Piotr Piesik, Tomasz Sobczak, Wojciech Grzyb, Marek Zalega, Katarzyna Kozyra, 
Marta Zygmunt, Adam Sobczak, Mirosław Frankowski, Maciej Guzik, Szymon Grabara, Artur Główka, Przemy-
sław Kozłowski, Alina Kieres, Bartosz Skolimowski, Krzysztof Tokarski, Michał Szczechowicz, Rafał Pawlak oraz 
wielu, wielu innych, którzy przez prawie 70 lat reprezentowali barwy naszej uczelni. 

W drodze na podium towarzyszyli im trenerzy, w gronie których wspomnieć trzeba: Stefana Sowę, Jerzego 
Kotowskiego, Witolda Trytkę, Mieczysławę Nitkę, Romana Patalonga, Andrzeja Franika, Eugeniusza Brondera, 
Janusza Jarząbka, Teresę Bzikot, Joannę Dudek -Biskup, Annę Trytko -Siubkę, Małgorzatę Markiel, Barbarę Bra-
chacką, Renatę Szymczyk oraz Danutę Palicę.

W okresie pełnienia funkcji kierownika Studium WFiS mgr J. Kotowski rozwinął m.in. 
sekcję narciarską kobiet i mężczyzn, doprowadzając ją do wielu medali na zawodach 
regionalnych i krajowych. Przez kilka lat był również trenerem sekcji lekkiej atlety-
ki. W tym czasie zostały wprowadzone takie formy zajęć dodatkowych jak szkółki 
narciarskie i wyjazdy pracownicze. Zajęcia w terenie były w części dofinansowane 
przez uczelnię, a częściowo ich koszt pokrywali sami wyjeżdżający. Studenci nabywali 
umiejętności narciarskie pod okiem trenerów, a pracownicy doskonalili zmieniające się 
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techniki jazdy. Te często wspominane wyjazdy bardzo integrowały grupy studenckie 
i samych wykładowców, zawiązywane tam przyjaźnie przetrwały wiele lat, a w kilku 
przypadkach skończyły się szczęśliwymi po dziś dzień małżeństwami.

Magister S. Sowa rozpoczął zajęcia z sekcją piłki ręcznej mężczyzn i skutecznie starto-
wał z nią na arenie wojewódzkiej i krajowej. Pełniąc funkcję kierownika, poszerzył gamę 
zajęć dydaktycznych oraz zwiększył liczbę fakultetów dla studentów i pracowników 
uczelni. 

Jego następca, mgr R. Patalong, wprowadził koedukacyjne grupy ćwiczeniowe na 
wszystkich obiektach dydaktycznych oraz zapoczątkował zajęcia usprawniające i korek-
tywne dla studentów. Jednocześnie prowadził z sukcesami najpierw sekcję pływacką, 
a następnie sekcję siatkówki mężczyzn.

Trener sekcji koszykówki mężczyzn mgr J. Jarząbek pięciokrotnie zdobywał z nią 
pierwsze miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski (w klasyfikacji USP). Skutecznie 
prowadził również cały Klub Uczelniany AZS.

W unowocześnianiu hali sportowej i organizowaniu sportowego życia studenckiego 
dużą rolę odegrał mgr A. Franik – wieloletni trener sekcji piłki nożnej mężczyzn, a póź-
niej sekcji koszykówki kobiet.

Ostatnie lata, poza osiąganiem najlepszych wyników w historii uczelnianych występów w AMP, przyniosły po-
szerzenie gamy zajęć dydaktycznych. Została m.in. zatrudniona specjalistka w dziedzinie wad postawy i reha-
bilitacji, dzięki czemu prowadzone są zajęcia z osobami z orzeczoną niepełnosprawnością i zajęcia korygujące 
wady postawy.

W trudnym okresie pandemii zespół trenerów wprowadził jednolity system przekazywania zadań do ćwiczenia 
w warunkach domowych, w terenie i na otwartych obiektach sportowych, będąc jednocześnie w kontakcie 
online ze studentami.

Magister G. Karkoszka, prowadząc Studium WFiS, miała duży wpływ na powstanie 
i rozwój grup dydaktycznych dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz 
ich uczestnictwo z sukcesami w Integracyjnych Mistrzostwach Polski.
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Działalność Centrum WFiS w ostatnich latach to prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentek i studentów 
na pierwszych dwóch semestrach nauki wszystkich wydziałów i kierunków studiów stacjonarnych. Zajęcia są 
realizowane w pięciu obiektach sportowych: w budynku C (basen pływacki, hala sportowa do zajęć zespo-
łowych, mała salka gimnastyczna do prowadzenia zajęć z korekty wad postawy i rehabilitacji ruchowej oraz 
do zajęć ze studentami ze zdiagnozowanym i orzeczonym stopniem niepełnosprawności), a także w budyn-
ku A  (sala gimnastyczna do prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych oraz zajęć specjalistycznych, takich jak 
joga, aerobik, callanetics, stretching, ćwiczenia z przyborami i na przyrządach; siłownia z dwudziestoma sta-
nowiskami z maszynami do ćwiczeń ciężkoatletycznych oraz z takimi przyrządami jak m.in. orbitrek, ergometry 
wioślarskie, rowerki stacjonarne, masażery, cykloergometry, twistery).

Aktualnie prowadzone są zajęcia w sekcjach sportowych: futsalu i piłki nożnej kobiet i mężczyzn, piłki ręcz-
nej kobiet i mężczyzn, siatkówki kobiet i mężczyzn, koszykówki kobiet i mężczyzn, tenisa i tenisa stołowego 
kobiet i mężczyzn, pływania kobiet i mężczyzn, sportów górskich i lekkiej atletyki kobiet i mężczyzn, trójboju 
siłowego kobiet i mężczyzn, badmintona kobiet i mężczyzn, aerobiku sportowego. Z  fakultatywnych zajęć 
sportowych mogą również korzystać wszyscy studenci, doktoranci i pracownicy uczelni. Trenerzy prowadzą też 
zajęcia dla studentów Ekonomicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Obecny kierownik Centrum WFiS, mgr E. Bronder, rozpoczynał pracę jako trener sekcji 
futsalu i piłki nożnej mężczyzn, z którą sześciokrotnie zdobywał tytuł akademickich 
mistrzów Polski w typie USP. Obecnie z dużymi sukcesami prowadzi treningi sekcji 
siatkówki mężczyzn (trzykrotne mistrzostwo AMP w siatkówce halowej i dwukrotne 
w siatkówce plażowej mężczyzn), piłki ręcznej kobiet i piłki ręcznej mężczyzn oraz lek-
kiej atletyki i sportów zimowych (narciarstwo i snowboard).
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Biblioteka 

Pierwsze wzmianki o  bibliotece sięgają początków funkcjonowania Wyższego Studium Nauk Społeczno-
-Gospodarczych. Wraz z jego uruchomieniem pojawiły się plany otwarcia biblioteki. Początkowo wykładowcy, 
jak i studenci korzystali z Biblioteki Sejmu Śląskiego oraz Biblioteki Śląskich Technicznych Zakładów Nauko-
wych. W 1939 r. studium otrzymało w darze zbiory Śląsko -Dąbrowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Statystycznego, kompletując księgozbiór do celów dydaktycznych. Nie zachowały się dane dotyczące jego 
wielkości, a zbiory zostały rozproszone w czasie drugiej wojny światowej. Reaktywowana w 1945 r. uczelnia 
organizowała księgozbiór od podstaw, tworząc bibliotekę naukowo -dydaktyczną, specjalizującą się w naukach 
społeczno -gospodarczych. Pierwsze książki pochodziły z Książnicy Zbiorów Zabezpieczonych w Katowicach 
i Poznaniu, a także z zakupów antykwarycznych. 

Księgozbiór biblioteki w 1949 r. liczył 6300 egzemplarzy, aktualnie (według stanu na 
dzień 1 września 2021 r.) obejmuje on 279 816 woluminów. 

Biblioteka została ulokowana w budynku dawnego ratusza przy ul. 1 Maja 50, gdzie w sali pamiętającej po-
siedzenia rady gminnej zorganizowano czytelnię ogólną. W budynku dzisiejszego rektoratu biblioteka funk-
cjonowała ponad 20 lat. W latach 50. poszerzono księgozbiór, a współpraca z wydawnictwami zagranicznymi 
wzbogacała kolekcje o trudne wówczas do zdobycia w Polsce publikacje. 

Już w 1957 r. Biblioteka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach funkcjonowała jako ogólnouczelniany 
zakład naukowy, stanowiąc największy na Górnym Śląsku ośrodek biblioteczny w dziedzinie nauk społeczno-
-ekonomicznych. Lata 60. wymusiły dostosowanie warunków lokalowych do powiększającego się księgozbio-
ru, a także do potrzeb rosnącej liczby studentów. W roku akademickim 1967/1968 biblioteka została zmoder-
nizowana i przeniesiona do budynku dydaktycznego przy ul. Bogucickiej 3. W latach 70. zbiory gromadzono 
zarówno dla potrzeb rozwijającej się dydaktyki, jak i podejmowanych prac naukowo -badawczych. 

Pierwsze informacje o wydanych kartach bibliotecznych pochodzą z lat 1951–1955. 
Korzystało z nich wówczas 6647 czytelników, w 2021 r. uprawnionych ogółem do korzy-
stania ze zbiorów Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej i zarejestro-
wanych w systemie jest 34 615 osób.

Po relokacji biblioteka stała się książnicą odwiedzaną nie tylko przez czytelników, studentów i pracowników, 
ale także przez gości z całej Polski i zagranicy. W 1978 r. uruchomiono specjalistyczną czytelnię, unowocześnia-
jąc korzystanie z fachowej literatury ekonomicznej.
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W latach 80., poza podstawową działalnością biblioteki, systematyzowano prace informacyjno -bibliograficzne, 
dokumentujące publikacje naukowe pracowników uczelni, formalizowano współpracę międzybiblioteczną, 
prowadzono prelekcje i seminaria dla studentów oraz organizowano wystawy nabytków i publikacji tematycz-
nych. Poza siedzibą uczelni rozwijała się Biblioteka Punktu Konsultacyjnego w Bielsku -Białej.

Z początkiem lat 90. w bibliotece uruchomiono pierwsze komputery z dostępem do internetu. Rozpoczął się 
proces komputeryzowania systemu informacji naukowej, wspierany przez program pomocowy Unii Europej-
skiej. W ramach programów unijnych, poprzez współpracę z bibliotekami zagranicznych uczelni, dostosowy-
wano poziom i zakres pracy uniwersyteckich ośrodków informacji naukowej do unijnych standardów. Biblioteki 
działające przy instytutach naukowych uczelni przekształcono w biblioteki katedralne. W 1993 r. zakupiono 
pierwsze licencje do baz danych, rozszerzając dostęp do światowej literatury z dziedziny ekonomii, finansów, 
zarządzania i nauk społecznych. Biblioteka weszła w skład Górnośląskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych, 
co w 1999 r. umożliwiło zainicjowane w ramach programu TEMPUS udostępnianie baz za pośrednictwem sieci. 
Uruchomiono prace nad wprowadzeniem katalogu zbiorów biblioteki OPAC (Online Public Access Catalog). 
Biblioteka weszła w skład zespołu pierwszych użytkowników kompleksowego, informatycznego systemu za-
rządzania biblioteką PROLIB, rozpoczynając automatyzację procesów bibliotecznych oraz usprawniając komu-
nikację międzybiblioteczną.

Po 2000 r. nastąpił dynamiczny rozwój systemu bibliotecznego. Pracownicy brali udział w szkoleniach i wy-
jazdach zagranicznych, równolegle prowadząc zajęcia dydaktyczne dla młodzieży szkół średnich oraz grup 
studenckich i seminariów doktoranckich. Najnowsze publikacje światowe z zakresu ekonomii i zarządzania, 
a także unikatowe bazy elektroniczne były popularyzowane podczas organizowanych przez bibliotekę cyklicz-
nych wystaw i seminariów. Wszystkie nabyte po r. 2000 zbiory opracowywano już wyłącznie komputerowo. 
W 2006 r. biblioteka dołączyła do grona uczestników projektu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, prezentując w sieci 
wiele publikacji wydawnictwa uczelnianego.

W tym czasie Biblioteka Główna jako jednostka ogólnouczelniana wraz z podległymi jej bibliotekami kate-
dralnymi na wydziałach, Biblioteką Bielskiego Ośrodka Naukowo -Dydaktycznego i od 2002 r. także Biblioteką 
Rybnickiego Ośrodka Naukowo -Dydaktycznego tworzyła system biblioteczno -informacyjny uczelni. Realizację 
tego celu zainicjowała podpisana w 2008 r. umowa konsorcyjna pomiędzy Akademią Ekonomiczną im. Karola 
Adamieckiego w Katowicach i Uniwersytetem Śląskim, rozpoczynająca budowę wspólnego dla obu uczelni, 
unikatowego w skali Polski, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA). Podczas budowy 
obiektu w obu bibliotekach trwały prace dostosowawcze systemów zarządzania zbiorami do innowacyjnego 
modelu otwartych kolekcji dziedzinowych. Centrum rozpoczęło działalność w październiku 2012 r. W tym sa-
mym czasie Biblioteka Główna UE przystąpiła do projektu NUKAT – tworzonego w Polsce centralnego katalogu 
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wszystkich najważniejszych bibliotek naukowych. W 2014 r. działające przy katedrach biblioteki przeniesiono 
do Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych, łącząc je w biblioteki wydziałowe, jednocześnie do 
CINiB -y zostały przeniesione zbiory Biblioteki BOND w  związku z  likwidacją Bielskiego Ośrodka Naukowo-
-Dydaktycznego. Od 2017 r. w CINiB -ie swoją siedzibę ma również Ośrodek Historii i Tradycji Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach. Najnowsze zmiany w strukturze biblioteki nastąpiły w 2019 r., kiedy biblio-
teki wydziałowe, po likwidacji wydziałów, zostały przekształcone w Bibliotekę Specjalistyczną zlokalizowaną 
w CNTI oraz rybnickiej filii uniwersytetu.

CINiBA pozostaje najbardziej nowoczesną hybrydową biblioteką naukową w regionie. Realizuje zadania wpi-
sujące się w misję uczelni, kształtuje, inspiruje i odpowiada na potrzeby naukowe społeczności akademickiej. 
Zespół doświadczonych bibliotekarzy zapewnia dostęp do podręczników i literatury specjalistycznej poprzez 
gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie zbiorów, a także upowszechnianie cyfrowych zasobów i źró-
deł informacji. W bibliotece prowadzony jest ciągły monitoring publikacji tworzących dorobek naukowy pra-
cowników uczelni, na bieżąco dokumentowany i indeksowany w wielu bazach danych. W nowoczesnej prze-
strzeni odbywają się konferencje, seminaria i sympozja, prezentowane są wystawy tematyczne o charakterze 
naukowym, historycznym i artystycznym. 

Biblioteką kierowali:
• mgr Karol Gaszek (1945–1949),
• mgr Paweł Bruski (1949–1951),
• mgr Maria Czaplicka (1952–1975), 
• inż. Anna Wilk (1975–1984),
• mgr Alfreda Zielezińska (1984–1988),
• mgr Helena Zdaniewicz (1989–1992),
• mgr Barbara Zajączkowska (1992–2014).

Od 2014 r. dyrektorem jest dr Radosław Jeż.

Poznałam dyrektor M. Czaplicką (1902–1990) w styczniu 1972 r., gdy byłam student-
ką I roku ówczesnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach. Program studiów 
przewidywał przedmiot przysposobienie biblioteczne. Było to jednorazowe spotkanie 
o charakterze wykładu szkoleniowego, mające na celu wprowadzenie studentów w ar-
kana wiedzy o bibliotece i zasady korzystania z jej zbiorów. Zgromadziliśmy się w auli 
budynku A w oczekiwaniu na osobę mającą prowadzić szkolenie. Pojawiła się wysoka, 
szczupła osoba w średnim wieku. Przedstawiła się jako dyrektor Biblioteki Głównej, 
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a potem mówiła o historii biblioteki, jej strukturze i regulaminie dostępu do zasobów. 
Nie było to jednak suche referowanie. Można było zauważyć, że pani dyrektor była 
bardzo związana emocjonalnie z instytucją, którą zarządzała. Sama zresztą powiedzia-
ła, że Biblioteka to tak jakby drugie jej dziecko i kocha ją prawie tak samo, jak własną 
córkę. Z tej „lekcji” o bibliotece zostały mi wskazówki dotyczące dostępu do zbiorów 
i wpis do indeksu z podpisem pani dyrektor.

Moje losy tak się potoczyły, że w 1989 r. zostałam pracownikiem tej samej biblioteki,  
o której przed laty z takim sentymentem opowiadała dyrektor Czaplicka. Pani Maria 
nie była już wówczas dyrektorem. Przeszła na emeryturę, ale nie chciała się definityw-
nie rozstać z uczelnią i z biblioteką. Prowadziła jedną z bibliotek katedralnych, robiąc 
to z wielkim oddaniem. Jej postać często pojawiała się w rozmowach pracowników, 
którzy wcześniej byli jej podwładnymi. Z ich wypowiedzi wynikało, że była właściwym 
człowiekiem na właściwym miejscu. Z uporem walczyła o dobro biblioteki, pukała do 
drzwi osób z uczelni i spoza niej, od których to dobro zależało. Niemożliwe stawało się 
możliwym. To ona ze szczupłej lokalowo i ubogiej w zbiory biblioteki zrobiła prawdziwą 
bibliotekę naukową.

Janina Otrębska 
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Wydawnictwo 

Wydawnictwo uczelniane rozpoczęło swoją działalność w 1975 r. Pieczę nad jego działalnością od początku 
sprawowali redaktorzy naczelni, dbając o właściwy przebieg cyklu wydawniczego oraz wysoką jakość świad-
czonej pracy. Pierwszym redaktorem naczelnym wydawnictwa była Stefania Janicka, następnie funkcję tę peł-
nili Ryszard Grzesiek oraz Anna Lebda -Wyborna. Obecnie wydawnictwem kieruje Monika Ogrodnik.

Wcześniej prace naukowe i czasopisma były wydawane w Składzie Głównym Gebethner i Wolff w Warszawie 
czy w Państwowym Wydawnictwie Naukowym w Krakowie, a od 1968 r. w Oficynie Wydawniczej Uniwersytetu 
Śląskiego. 

Pierwszy numer uczelnianych „Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
w Katowicach” ukazał się w 1957 r. W słowie wstępnym można przeczytać, jak istotna 
była wówczas dla uczelni oraz pracowników naukowych możliwość publikacji prac 
badawczych „na własnym terenie”: „(…) sam fakt ukazania się pierwszego zeszytu 
posiada dla nas niemałe znaczenie. Podjęcie wydawnictwa »Zeszytów Naukowych« 
umożliwia naszym pracownikom naukowym publikowanie na własnym terenie swoich 
dociekań naukowych. Ponadto przyczynić się ono powinno do pobudzenia naukowej 
myśli ekonomicznej, do podniesienia poziomu naukowego naszych pracowników, co 
– jak wiadomo – jest warunkiem sine qua non doskonalenia procesu dydaktycznego. 
Możliwości publikowania dla naszego pracownika naukowego były w przeszłości bar-
dzo ograniczone, między innymi na skutek stosunkowo daleko posuniętej koncentracji 
placówek wydawniczych w stolicy. Fakt ten musiał niewątpliwie sprzyjać stwarzaniu 
poniekąd monopolistycznej sytuacji ekonomistów Warszawy, utrudniając przez to 
aktywizację naukową ośrodków tzw. terenu. Negatywne skutki takiego stanu rzeczy 
dotykały zresztą nie tylko ludzi, lecz przyczyniały się ponadto do spychania na dalszy 
plan istotnej problematyki badań naukowych związanych z gospodarką innych terenów 
Polski, w tej liczbie i Śląska. Posiadanie własnego periodyku naukowego przynosi 
szczególne korzyści pomocniczemu pracownikowi nauki, który nie dysponując wystar-
czająco znanym nazwiskiem autorskim napotyka duże trudności w publikowaniu swych 
opracowań w wydawnictwach pozauczelnianych”.

W miarę rozwoju uczelni wzrastały potrzeby związane z publikowaniem materiałów dydaktycznych i prac na-
ukowych, ogromna była też chęć dzielenia się własną pracą badawczą ze środowiskiem naukowym, co dopro-
wadziło do utworzenia działu wydawniczego. Pojawienie się wydawnictwa niewątpliwie wpłynęło na prestiż 
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wydawanych prac, a sama jednostka miała swój niekwestionowany udział w rozwijaniu i krzewieniu nauki 
polskiej, publikując zwiększającą się z roku na rok liczbę opracowań naukowych.

Pierwotnie siedziba wydawnictwa mieściła się w budynku E. Zatrudniano od 4 do 5 osób, składem i łamaniem 
prac zajmował się Zakład Poligrafii, który również funkcjonował przy uczelni i  ściśle współpracował z wy-
dawnictwem. Redaktorzy nanosili poprawki bezpośrednio na maszynopisach. Błędy składu zecerskiego były 
oznaczane na odbitkach próbnych za pomocą znormalizowanych znaków korektorskich. Bezpośredni kontakt 
z autorem, w tym analizowanie treści i omawianie poprawek, był niegdyś normą podczas pracy redaktorskiej. 
Dziś etap ten odbywa się przede wszystkim poprzez przekazanie pliku tekstowego, wykonywana jest wyłącz-
nie redakcja elektroniczna. Autor otrzymuje od redaktora językowego plik elektroniczny, co pozwala na szybką 
akceptację bądź eliminację poprawek wprowadzonych i zaproponowanych przez redaktora. 

Praca nad tekstem nie była niegdyś tak prosta jak teraz – nie było sieci interneto-
wej, a jedyną pomoc w pracy stanowiły zasoby biblioteki (redaktorzy korzystali wtedy 
głównie z encyklopedii i słowników). Wraz z unowocześnianiem warsztatu edytorskiego 
maszynopisy były przepisywane przez maszynistkę redakcyjną, która nanosiła wszyst-
kie poprawki redaktorów, tworząc plik elektroniczny. Plik był następnie przekazywany 
do składu. Z kolei korektę wykonywano bezpośrednio na wydruku. Prace drukowano na 
kalkach i przenoszono na papier dzięki maszynie naświetlającej. W Zakładzie Poligrafii 
zajmowano się również połączeniem wkładu (czyli stosu luźnych kartek) z okładką, co 
polegało na bezpośrednim zespojeniu – poprzez sklejenie – grzbietu wkładu z częścią 
grzbietową wydrukowanej wcześniej okładki.

W strukturze organizacyjnej uczelni wydawnictwo podlega obecnie prorektorowi ds. nauki i  rozwoju kadry 
akademickiej, a organami doradczymi są Komitet Redakcyjny uczelni oraz organy kolegialne czasopism. Wy-
dawnictwo jest jednostką ogólnouczelnianą. Zespół pracowników tworzą m.in. redaktorzy językowi, opera-
torzy składu komputerowego, graficy, specjaliści do spraw ogólnowydawniczych i dystrybucji książek. Oferta 
wydawnicza obejmuje monografie naukowe, prace promocyjne na stopień naukowy (profesorskie i habilitacyj-
ne), prace doktorskie oraz materiały konferencyjne przeznaczone dla szerokiego grona specjalistów, jak rów-
nież przedstawicieli świata biznesu. Publikowane podręczniki są kierowane przede wszystkim do studentów 
uczelni ekonomicznych. We współpracy z samodzielnymi redakcjami wydawane są także czasopisma naukowe 
– zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego zostało umieszczo-
ne w przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wykazie wydawnictw publikujących recenzowane 
monografie naukowe (poziom I). Jest to istotne kryterium oceny wartości publikacji w procesie ewaluacji dzia-
łalności naukowej polskich uczelni.
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W ciągu roku jest wydawanych około 100 tytułów z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania, nauk społecz-
nych, logistyki, matematyki, statystyki, ekonometrii, badań operacyjnych, demografii, rynku pracy, marketingu, 
transportu, turystyki, międzynarodowych stosunków ekonomicznych, polityki społecznej i gospodarczej, ubez-
pieczeń, inżynierii wiedzy, informatyki i komunikacji, badań regionalnych czy prawa. Oferta wydawnicza jest 
również kierowana do autorów spoza uniwersytetu, co nadaje wydawnictwu charakter ogólnopolski. 

Przedstawiciele wydawnictwa biorą udział w prestiżowych imprezach poświęconych książce, takich jak targi 
książki odbywające się w różnych rejonach Polski. Redakcja otrzymała jak dotąd wiele wyróżnień i nagród, 
które były wyrazem uznania dla profesjonalizmu oraz wysokiego poziomu wydawanych prac. Wydawnictwo 
współpracuje z ogólnopolską siecią księgarską PWN, a prace są drukowane w profesjonalnych drukarniach. 
W ostatnim czasie zaistniało również w mediach społecznościowych, docierając ze swoją ofertą do jeszcze 
szerszego grona odbiorców, a zwłaszcza studentów kierunków ekonomicznych.

Każde wydawnictwo ma swój niepowtarzalny charakter i styl, na który składają się 
historia rozwoju, motywy działania oraz tworzący go ludzie. Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Ekonomicznego istnieje na rynku wydawniczym od ponad 40 lat. Przez cały 
ten czas towarzyszył mu nieustanny rozwój – zmieniała się zarówno szata graficzna 
książek, podnosiła jakość wydruku, jak i wdrażane były stopniowo metody pracy oparte 
na nowych technologiach.

Zespół wydawnictwa cieszy się uznaniem autorów, wychodzi naprzeciw ich oczekiwa-
niom, mając na uwadze przede wszystkim usprawnienie współpracy. Od lat towarzy-
szy mu hasło: „Zadowolenie naszych autorów jest dla nas priorytetem” i zgodnie z tą 
dewizą niezmiennie realizuje swoje zadania. 

Parlament Studencki

Historia Parlamentu Studenckiego (dawniej Samorządu Studenckiego) w  dzisiejszym Uniwersytecie Ekono-
micznym w Katowicach rozpoczęła się, podobnie jak w wielu innych wyższych uczelniach w Polsce, w roku 
akademickim 1989/1990, czyli wraz z transformacją systemową. Grupę inicjatywną w dużej części stanowili 
studenci IV roku kierunku cybernetyka ekonomiczna i informatyka, tj.: Małgorzata Król, Ewa Polak, Krzysztof 
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Wrana, Sławomir Wrona, Piotr Zadora oraz Danuta Zając. W tamtym czasie wybory do Samorządu Studenc-
kiego zorganizować mogły organizacje studenckie, dlatego grupa inicjatywna rozpoczęła swoją działalność od 
reaktywacji NZS -u, następnie, we współpracy z innymi organizacjami studenckimi, podjęto działania mające 
na celu przeprowadzenie wyborów.

Te odbyły się w dniach 12–16 marca 1990 r. Do głosowania uprawnionych było 1941 studentów, a wzięło 
w nich udział 635 osób. Do samorządu kandydowało 36 studentów. Nad prawidłowym przebiegiem wybo-
rów czuwała komisja wyborcza złożona z  przedstawicieli następujących organizacji studenckich: AIESEC, 
AZS, NZS i ŚKA (Śląski Klub Akademicki). W wyniku przeprowadzonych wyborów ukonstytuował się pięt-
nastoosobowy Samorząd Studencki w następującym składzie: Robert Górak (298 głosów – reprezentujący, 
jak większość wybranych, NZS), Piotr Pietrasz (287), Bożena Ziemba (262), Ewa Polak (259), M. Król (250), 
Zbigniew Łebecki (249), Marcin Gajdziński (234), D. Zając (234), K. Wrana (231), P. Zadora (230), S. Wrona 
(223), Krzysztof Doroszuk (211), Marcin Mitek (211), Dariusz Heluszka (186 głosów, kandydat niezrzeszony), 
Grzegorz Migas (179 głosów, reprezentant gazety studenckiej „Bankrut”). Pozostali kandydaci, którzy nie 
weszli do samorządu pierwszej kadencji, byli niezrzeszeni lub też reprezentowali Zrzeszenie Studentów Pol-
skich, klub studencki „Kwadraty”, studencką organizację turystyczną „Pieszczołap” oraz Związek Młodzieży 
Wiejskiej.

Na pierwszym spotkaniu nowo powołany Samorząd Studencki wybrał swoje władze, do których weszli:  
D. Zając jako przewodnicząca, K. Wrana – zastępca i M. Król, która podjęła obowiązki sekretarza.

Pierwszymi sprawami, jakimi zajął się Samorząd Studencki, były:
• problemy związane z weryfikacją zwolnień lekarskich przez studentów,
• interwencje w sprawie niewypłacanych stypendiów socjalnych,
• wydłużenie czasu funkcjonowania kasy wypłacającej stypendia dla studentów,
• udostępnienie studentom na terenie uczelni telewizji satelitarnej,
• negocjacje mające na celu zmianę decyzji władz uczelni dotyczącej nieorganizo-

wania, ze względu na brak środków finansowych, święta studentów Akademii 
Ekonomicznej „Ekonomalia” w 1990 r.,

• umożliwienie każdemu studentowi dostępu do komputerów.

Samorząd Studencki od samego początku wydawał swoją gazetę. Był to dwutygodnik „Samorządna Aka-
demia”. Jego logo nawiązywało do logo „Solidarności”, zawierało także podobiznę patrona uczelni Karola 
Adamieckiego. Redaktorem naczelnym „Samorządnej Akademii” był P. Pietrasz. W skład redakcji wchodzili też 
Z. Łebecki i K. Wrana. Pierwszy jej numer ukazał się 22 marca 1990 r. Zamieszczono w nim: wyniki wyborów do 
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Samorządu Studenckiego, informację o planowanym spotkaniu z przedstawicielami organizacji studenckich, 
felieton pt. Czy studenci potrafią się rządzić oraz zaproszenie do publikowania tekstów.

Samorząd Studencki poparł protest NZS -u przeciwko nowej ustawie o szkolnictwie 
wyższym. Jego członkowie uczestniczyli w strajku, który odbył się na terenie uczelni  
26 kwietnia 1990 r. Studenci domagali się m.in.:

• przywrócenia osobowości prawnej samorządowi studenckiemu,
• zagwarantowania konieczności uzgadniania projektów aktów prawnych dotyczą-

cych studentów z ich przedstawicielami,
• uzgadniania treści regulaminu studiów z Samorządem Studenckim,
• konsultowania zasad i form odbywania praktyk studenckich z przedstawicielami 

studentów.

Protestowali przeciw:
• możliwości wprowadzenia odpłatności za urlopy, powtarzanie roku i inne zajęcia 

dodatkowe,
• możliwości pozbawienia studentów stypendiów przez Radę Ministrów,
• dzieleniu uczelni wyższych na uczelnie samodzielne i podporządkowane organom 

administracji państwowej,
• możliwości wyeliminowania wpływu studentów na kształt regulaminu studiów.

W 1990 r. przedstawiciele studentów po raz pierwszy weszli w skład Kolegium Elektorów i współdecydowali 
o wyborze rektora oraz dziekanów na dwóch ówczesnych wydziałach. Na szczeblu uczelni studentów repre-
zentowało 12 elektorów, z czego dziewięciu było przedstawicielami Samorządu Studenckiego. Samorząd Stu-
dencki w Kolegium Elektorów reprezentowali: D. Heluszka, M. Król, G. Migas, P. Pietrasz, K. Wrana, S. Wrona, 
P. Zadora, D. Zając oraz B. Ziemba. Ponadto w składzie Kolegium znalazło się trzech przedstawicieli organizacji 
studenckich: Katarzyna Góral (ZSP), Adam Milczarczyk (NZS) i Jacek Pietrucha (ŚKA). Studenci elektorzy zgłosili 
jako kandydata na rektora ówczesnego doc. Krzysztofa Zadorę. 22 listopada 1990 r. został on wybrany rekto-
rem elektem.

W styczniu 1991 r. nastąpiła zmiana nazwy Samorządu Studenckiego na Parlament Studencki. W kolejnych 
kadencjach jego członkowie stale szukali możliwości rozwoju swojej organizacji. W 2006 r. parlament do-
łączył do Porozumienia Studentów Uczelni Śląskich. W skład porozumienia weszły takie uczelnie jak Uni-
wersytet Śląski czy Śląska Akademia Medyczna. Jeszcze w tym samym roku porozumienie zorganizowało 
wspólne Juwenalia Śląskie, które trwały aż sześć dni. W ich programie znalazły się m.in.: pochód studentów,  
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spektakle teatralne, kabareton, pokaz mody, wystawa fotograficzna oraz liczne koncerty plenerowe. Parla-
ment Studencki na przestrzeni lat niezmiennie zajmował się reprezentacją interesów i obroną praw wszyst-
kich studentów uczelni.

Obecnie Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach tworzy 32 studentów poszczegól-
nych lat i kierunków studiów. Jego misją jest ciągle reprezentacja społeczności studenckiej wobec organów 
uczelni oraz obrona praw wszystkich studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Głównym celem 
jest natomiast aktywne wspieranie studentów w ich codziennych problemach związanych ze sferą studiowania 
i nie tylko. Organizacja życia studenckiego w dalszym ciągu pozostaje bardzo ważnym elementem działalno-
ści. Parlament organizuje wiele projektów zarówno dydaktycznych (np. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości,  
Ze Studenta w Absolwenta, Test Wiedzy Ekonomicznej), jak i rozrywkowych (np. obóz integracyjno -szkoleniowy 
„Adapciak”, Mosty Ekonomiczne, Juwenalia Śląskie). Współpracuje z wieloma organizacjami, jest członkiem 
Porozumienia Juwenaliowego, które zrzesza śląskie uczelnie wyższe. Należy do Forum Uczelni Ekonomicznych 
oraz Forum Uczelni Technicznych. Angażuje się również w  prace Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Na przestrzeni lat struktura parlamentu bardzo się rozwinęła. Nad pracami oraz wszelkimi przedsięwzięciami 
organizacji czuwa prezydium Parlamentu Studenckiego, w skład którego wchodzi przewodniczący oraz pięciu 
członków. Funkcję kontrolną nad pracami prezydium sprawuje komisja rewizyjna. Bardzo ważną rolę w dzia-
łalności parlamentu odgrywa rzecznik praw studenta, który przez cały rok pozostaje do dyspozycji studentów. 
Chętnie udziela pomocy oraz odpowiada na wszelkie pytania. Powstał również drugi pion zarządzania, mia-
nowicie komitet wykonawczy ds. projektów, który czuwa nad organizacją i poprawnym przebiegiem wszelkich 
podejmowanych przez parlament przedsięwzięć. W kadencji 2021/2022 zostało również powołanych trzech 
pełnomocników prezydium: ds. HR, ds. informacji i promocji oraz ds. studentów zagranicznych. 

W kadencji 2021/2022 w skład prezydium Parlamentu Studenckiego wchodzą: 
• przewodniczący – Bartłomiej Kawulok, 
• wiceprzewodniczący, członek prezydium ds. finansów – Piotr Parkieta,
• wiceprzewodnicząca, członek prezydium ds. rozwoju – Paulina Morawska,
• członek prezydium ds. dydaktyki i jakości kształcenia – Arleta Tryka,
• członek prezydium ds. PR – Bianka Mazurkiewicz,
• członek prezydium ds. relacji zewnętrznych – Konrad Kramarski.
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Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Początki działalności chóru sięgają 2006 r. Jego pomysłodawcą i organizatorem była Teresa Chmiel, długoletnia 
pracownica uczelni – w tamtym czasie kierująca Działem Dydaktyki. Jej idea szybko spotkała się z przychylno-
ścią ówczesnego rektora, prof. Floriana Kuźnika. Pierwsze przesłuchania kandydatów do zespołu odbyły się 13 
i 15 marca 2006 r., a pierwsza próba miała miejsce 3 kwietnia. Po raz pierwszy chór zaśpiewał na uroczystości 
pogrzebowej rektora seniora prof. Alojzego Melicha 25 kwietnia 2006 r.

Na pierwszego kierownika chóru została powołana Marta Goraj -Kasprzyk, która pełniła tę funkcję do stycznia 
2010 r. Następnie stanowisko chórmistrza przejęła T. Chmiel. Kolejnymi kierownikami byli: Rafał Dyrgała (luty 
2019 – listopad 2019), Julia Sołtysiak (listopad 2019 – listopad 2020), Bartłomiej Toma (listopad 2020 – listopad 
2021). Obecnie chórowi szefuje Katarzyna Oryszczak. Pierwszym dyrygentem był natomiast Bartłomiej Kułach 
(2006–2007). Później zespół prowadziły: Edyta Gryboś -Zabrzeńska (2007–2009), Iwona Mida (2009–2010) oraz 
Dominika Kawiorska (2010–2013). Od 2013 r. chór śpiewa pod dyrekcją Michała Brożka. 

Od początku działalności chór jest chórem mieszanym, składającym się z czterech głównych sekcji wokalnych: 
sopran, alt, tenor i bas, jednak w większości wykonywanych utworów chórzyści podzieleni są na większą liczbę 
głosów, co daje osiem różnych linii wokalnych. Zespół tworzą studenci, absolwenci i pracownicy uczelni oraz 
osoby spoza uniwersytetu. W repertuarze jest muzyka klasyczna, sakralna, ludowa i rozrywkowa. Dotychczas 
w chórze zaśpiewały 363 osoby, biorąc udział w licznych uroczystościach akademickich i okolicznościowych, 
projektach muzycznych, wydarzeniach regionalnych i ogólnopolskich. Chór koncertował również za granicą: 
we Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Francji, Czechach, Macedonii Północnej, Chinach oraz na Słowacji i Litwie. Do 
największych osiągnięć zespołu należą liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach i  festiwalach chóralnych 
o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. 

Chór wydał pięć płyt: muzykę dawną i śląską (2009), składankę ludowo -rozrywkową 
(2013), kolędy (2016), płytę z koncertu Carmina Burana Carla Orffa (2017) oraz z muzy-
ką sakralną Caelesti lumine (2021).

Chór jest organizatorem Metropolitalnego Festiwalu Chóralnego, którego celem jest pielęgnowanie tradycji 
śpiewu chóralnego i popularyzowanie chóralistyki wśród mieszkańców regionu. Podczas festiwalu odbywają 
się liczne koncerty towarzyszące na terenie Śląska, elementem kończącym wydarzenie jest koncert finałowy, 
w którym biorą udział chóry zaproszone do wspólnego wykonania wybranego dzieła muzycznego z orkiestrą.
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W warunkach pandemii koronawirusa chór rozpoczął nową erę działalności – realizację wirtualnych prób i spo-
tkań, podjął się też udziału w zdalnych projektach. Powstały nowatorskie pomysły na teksty oraz autorskie 
utwory muzyczne (Zostań w domu, Aniołem być, Hot16challenge2) oraz wiersze na potrzeby różnych kampanii 
społecznych. W  ramach międzynarodowego projektu #virtualchoir został wykonany utwór The Ground Ola 
Gjeilo.

Pomysłodawczyni założenia chóru, organizatorka i chórzystka T. Chmiel dała się poznać 
jako osoba niezwykle obowiązkowa i ponadprzeciętnie zaangażowana, z niezwykłą 
dbałością podchodząca do realizacji zadań związanych z udziałem chóru w wydarze-
niach kulturalnych, koncertach, konkursach oraz festiwalach. Mając na uwadze rozwój 
chórzystów, zajmowała się organizacją warsztatów wokalnych, nawiązywała kontakty 
i podejmowała współpracę z dyrygentami oraz innymi chórami – autorytetami w śro-
dowisku muzycznym. Inicjowała i organizowała wyjazdy zagraniczne umożliwiające 
reprezentowanie uczelni na arenie międzynarodowej. Pomocna i wspierająca, zawsze 
znajduje rozwiązanie problemów, działa na rzecz oraz w imieniu studentów i członków 
zespołu. Teresę Chmiel cechują: pomysłowość, otwartość, pogoda ducha, poczucie 
humoru i upór w dążeniu do celu. Kieruje się dewizami: „na wczoraj”, „nie ma rzeczy 
niemożliwych”, „działamy”. Pasjonatka sportu i podróży, zaangażowany kibic hokeja 
na lodzie oraz piłki nożnej drużyn GKS -u Tychy. Spędza czas aktywnie na basenie oraz 
jeździ na rowerze. Lubi czytać książki historyczne.

Dyrygent, organista, kompozytor i nauczyciel muzyki M. Brożek jest absolwentem 
Akademii Muzycznej w Katowicach. Już w czasie studiów założył Chór „Cantate Deo” 
przy parafii Krzyża Świętego w Tychach, z którym zdobywa nagrody i wyróżnienia na 
przeglądach i festiwalach chóralnych. Z chórem uniwersytetu dokonał trzech nagrań 
płytowych (2016, 2017, 2021) i zdobył wiele cennych wyróżnień. Nie boi się wyzwań. 
Jako przewodnik zespołu ma poczucie misji, gdyż nieustanne dąży do uwrażliwienia 
odbiorcy na piękno muzyki chóralnej i uczy obcowania z nią. Wyróżnia się pracowito-
ścią, jest otwarty i gotowy na zdobywanie nowych doświadczeń, a przy tym pomocny 
dla każdego. Potrafi zadbać o atmosferę oraz podejmować współpracę z innymi dyry-
gentami, instruktorami i chórami w kraju, a także z zespołami zagranicznymi. W środo-
wisku wykonawców chóralistyki M. Brożek cieszy się autorytetem. Wyznaje maksymę, 
że ciężką pracą można osiągnąć wszystko, trzeba nieustannie marzyć, wyznaczać cele 
i przekraczać granicę swoich możliwości. Poza muzyką interesuje się sportem, szczegól-
nie piłką nożną i siatkówką. W wolnym czasie wędkuje.
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Francja. Trwa galowy koncert w kościele Église de la Terrasse w Saint -Étienne. Wraz 
z dwoma miejscowymi chórami oraz orkiestrą z Woroneża wykonujemy 9 Symfonię Lu-
dwika van Beethovena. Pierwsze części utworu, które trwają mniej więcej 40 minut, są 
wykonywane tylko przez orkiestrę, więc w tym czasie chór po prostu stoi na baczność. 
Jestem w pierwszym rzędzie, i to na samym środku, a zwyczajowo nie jest to moje miej-
sce. Trochę straszno, trochę śmieszno, trochę dziwnie, ale stać trzeba. Kościół wypełnio-
ny po brzegi, ogrzewanie włączone – bardzo gorąco i duszno. Czułem się coraz gorzej, 
ale że stałem w pierwszym rzędzie, to możliwości wiercenia się czy jakiegokolwiek 
rozluźnienia niestety były skąpe. Więc stoję i czuję, że jest mi raz ciepło, raz zimno, aż 
w końcu zupełnie nic nie widzę. Kolega stojący obok początkowo myślał, że się wygłu-
piam, ale na szczęście szybko się zorientował, że naprawdę potrzebuję pomocy. Udało 
się wyjść na zewnątrz kościoła. Minęła chwila, poczułem się lepiej. Usłyszeliśmy, że 
część instrumentalna utworu dobiega końca, teraz był czas na występ chóru. Zależało 
nam na powrocie, w końcu po to przejechaliśmy pół Europy! Na scenę weszliśmy zaraz 
za solistami – a widownia biła głośne brawa. Takich oklasków w życiu nie dostaliśmy.

Piotr Bednarczyk

W każdy wtorek i czwartek spotykamy się na próbie, jak na grupę zapaleńców śpiewu 
chóralnego przystało. Pierwsze dźwięki podał dyrygent, alty rozpoczynają, soprany 
zgodnie z zapisem nut dołączają, a chłopaki się cieszą, bo mają przerwę od śpiewania. 
Nie trwa to jednak zbyt długo, dyrygent dba o zespół, prosi męski chór o prezentację 
fragmentu utworu. Ćwiczenia mają to do siebie, że na jednym wykonaniu się nigdy nie 
kończy, więc dyrygent omawia utwór, wskazuje na to, co ważne, co i jak trzeba zaśpie-
wać, zwraca uwagę na detale, zapis w nutach, prosi o powtórzenie partii. I tak kilka 
razy. Przy którymś wykonaniu dyrygent nagle przerywa i stwierdza: „No, panowie, ale 
tutaj to nie oddychajcie”. „Ale w którym takcie?” – zapytał jeden z chórzystów. Odpo-
wiedź dyrygenta: „Najlepiej w całym utworze nie oddychajcie”. Reakcja chórzystów 
bezcenna: „Śpiewać każdy może, ale żeby nie oddychać – to się nazywa majstersztyk!”. 

Katarzyna Oryszczak
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Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie”

Zespół został założony w 1977 r. z inicjatywy ówczesnego rektora – prof. Zbigniewa Messnera. Od początku 
prężnie uczestniczy w krajowym oraz międzynarodowym życiu folklorystycznym, krzewiąc i promując polską 
kulturę. Zaprezentował się łącznie podczas około 800 koncertów, uświetniając największe i najbardziej pre-
stiżowe wydarzenia niemal na całym świecie, oraz wziął udział w ponad 80 międzynarodowych festiwalach 
folklorystycznych. 

„Silesianie” występowali m.in. w Watykanie – na audiencji w Sali Klementyńskiej 
u Ojca Świętego Jana Pawła II, w Korei jako folklorystyczny reprezentant Polski podczas 
Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2002 r., w Chinach – na targach Expo Shanghai 
2010, w Indiach oraz Brazylii.

Był wrzesień 1990 r., czas wakacji studenckich, kiedy to mieliśmy okazję wyjechać 
z „Silesianami” na koncerty do Włoch. W podróży towarzyszył nam ówczesny prorektor 
ds. nauki prof. Leszek Żabiński, który w celach służbowych odwiedzał wówczas uni-
wersytety we Florencji i Bolonii. Była to wspaniała okazja do prowadzenia ciekawych, 
luźnych rozmów na wiele tematów, które w atmosferze młodzieńczej radości, zabawy 
i etnicznej muzyki stanowiły dla nas inspirację. Szybko dostrzegliśmy w profesorze 
wiele wspaniałych cech, takich jak: empatia, życzliwość, otwartość na kontakty, ale 
i niespotykana skromność. 

Wspólnie mieliśmy możliwość doświadczenia niebywałych przeżyć, goszcząc w Waty-
kanie i śpiewając dla Jana Pawła II. Do dziś mam przed oczami to spotkanie i wspólną 
fotografię. 

Od momentu powrotu z Włoch profesor zawsze wspierał „Silesian”, często wspomi-
nając przy okazji różnych spotkań, konferencji, seminariów wspólnie spędzony czas. 
Z biegiem lat stał się on dla mnie mistrzem, nauczycielem, wzorem człowieka, który 
wymagając, uczył, jak być rzetelnym badaczem, naukowcem i dobrym pracownikiem. 
Los tak bowiem sprawił, że miałam niebywałe szczęście zostać po studiach asystentką 
w katedrze kierowanej przez prof. L. Żabińskiego. 

Beata Reformat
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Zespół w  trakcie swej działalności wydał cztery płyty muzyczne: Pastorałki, Z  muzyką przez Śląsk, Trojak – 
z melodiami konkursowymi oraz cieszącą się największą popularnością płytę Silesianie, hu -cha! Dzięki stałej 
współpracy z wieloma ekspertami w zakresie polskiego folkloru posiada bogaty repertuar z zakresu tańców 
narodowych, tańców z regionów, w tym: Górnego Śląska, Pszczyny, Śląska Cieszyńskiego, Beskidu Śląskiego, 
Rzeszowa, Opoczna, Żywca czy Lublina, jak również obrazków tanecznych oraz melodii i pieśni z terenu całej 
Polski. „Silesianie” składają się z grupy taneczno -wokalnej oraz zespołu muzycznego. Wieloletnim kierowni-
kiem i choreografem jest mgr Jerzy Stasica.

Grupa uczestniczy w cyklicznych wydarzeniach artystycznych, takich jak „Silesianie dzieciom”, skierowanych 
do młodych odbiorców, „Silesianie i  ich goście”, w ramach których koncertuje wspólnie z zaproszonymi ze-
społami, czy „Folklor w oczach dziecka” – konkursie plastycznym dla dzieci. „Silesianie” biorą również udział 
w inicjatywach charytatywnych, pomagając chorym i potrzebującym. Do ważniejszych należą koncerty w Ho-
spicjum Cordis oraz ogólnopolski cykl koncertów pod hasłem „Kapele serc”, wspierających walkę chorych 
ze stwardnieniem rozsianym. Są ponadto organizatorami ogólnopolskiego turnieju tańców śląskich „Trojak” 
(10 edycji) oraz tańców polskich „Śląski Diament” (6 edycji). Zespół angażuje się również w działalność na-
ukową i dydaktyczną. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej „Biznes 
w kulturze – kultura w biznesie” (7 edycji), której pokłosiem są coroczne monografie naukowe. Z kolei organi-
zowane seminaria i warsztaty z zakresu tańców narodowych oraz tańców śląskich, adresowane do nauczycieli 
oraz instruktorów tańca, mają na celu upowszechnienie wiedzy praktycznej i teoretycznej na temat polskich 
tańców ludowych i narodowych oraz przybliżenie specyfiki prowadzenia działalności w jednostkach kultury. 
Zespół jest także autorem skryptu z materiałami szkoleniowymi z zakresu muzyki i tańca śląskiego oraz na-
grań DVD z nauką tańców śląskich. Dodatkowo instruktorzy i członkowie „Silesian” prowadzą lekcje folkloru 
w przedszkolach oraz szkołach ogólnokształcących. 

Rozpoczęłam studia w 1987 r. i od razu zauważyłam prężnie działający zespół „Silesia-
nie”. Zapisałam się... i był to strzał w dziesiątkę! Próby, koncerty, wspaniali pedagodzy 
i rewelacyjna twórcza atmosfera. Będąc na III roku studiów, zdałam audycję do Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny na stanowisko tancerka -śpiewaczka. I chociaż jest 
to zespół zawodowy, było mi łatwiej, bo podstawy poznałam w „Silesianach”. Pracę 
magisterską broniłam, pracując już w zespole „Mazowsze”, gdzie przeniosłam się po 
dwóch latach. 

Potem nadszedł wspaniały czas pracy na scenie. Prawie 30 lat doskonalenia głosu 
i warsztatu tancerza, praca pod okiem najlepszych choreografów, dyrygentów i peda-
gogów. Awans na solistkę. Nagrania telewizyjne, radiowe i teatralne. Nagranie 13 płyt 



142

z różnorodnym repertuarem – od folkloru przez biesiadę, musical, muzykę klasyczną 
po rozrywkę. Występowałam na scenach od Nowego Jorku po Tokio, od Sztokholmu 
po Casablancę. Nie zapomniałam też o podnoszeniu swoich kwalifikacji. Ukończyłam 
studia podyplomowe w zakresie menedżera kultury na naszej Alma Mater. 

W 2017 r. zakończyłam pracę na scenie, ale nadal robię to, co lubię – śpiewam i uczę. 
Wróciłam na uczelnię i prowadzę zajęcia w „Silesianach”. Staram się przekazać to, 
czego nauczyłam się przez te wszystkie lata w zespole zawodowym. To nie tylko nauka 
emisji głosu czy dykcji, nie tylko upowszechnianie dziedzictwa narodowego, ale też 
przenoszenie tych pozytywnych wzorców na życie prywatne i zawodowe członków 
zespołu. 

Renata Dworak

Członkowie zespołu – poza regularnymi treningami – systematycznie podnoszą swoje umiejętności taneczno-
-wokalne także podczas zgrupowań szkoleniowych. Zespół jest członkiem Międzynarodowej Rady Stowa-
rzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i  Sztuki Ludowej CIOFF oraz Polskiego Akademickiego Stowarzyszenia 
Folkloru (PASF). Przez niemal 45 lat działalności kilkuset tancerzy, muzyków, choreografów, instruktorów, pa-
sjonatów tworzyło i  wciąż tworzy wspólną rodzinę folklorystyczną, która poprzez swoją pasję zapisywała 
kolejne karty historii zespołu, jednocześnie nie dając odejść w zapomnienie jakże bogatej polskiej i śląskiej 
kulturze, tradycji oraz folklorowi.

Moja przygoda z tańcem rozpoczęła się niewinnie – od kursu tańca towarzyskiego 
w szkole podstawowej. Kiedy rozpoczęłam studia w uniwersytecie, naturalny był dla 
mnie wybór Zespołu Pieśni i Tańca „Silesianie” w ramach zajęć z wychowania fizycz-
nego. Zamieniłam wówczas taniec towarzyski turniejowy na zespół pełen tańca – nie 
tylko folklorystycznego, ale także przygód, wyjazdów, koncertów i niezapomnianych 
wrażeń. Był to czas niezastąpiony. Zarówno pod kątem wydarzeń, jak i czynnika 
ludzkiego – ludzi go tworzących. Koncertowaliśmy i w kraju, i w najdalszych zakąt-
kach świata. W trakcie mojej przygody zwiedziliśmy Chiny, tańcząc m.in. pod polskim 
pawilonem na „Expo 2010”, kilkakrotnie Francję i Turcję, a także Włochy, Węgry, Czechy 
oraz Serbię. Polskę przejechaliśmy wzdłuż i wszerz, od morza po Tatry. 

Treningi, wyjazdy, koncerty, wspólnie spędzone godziny sprawiały, iż w zespole czuli-
śmy się jak w jednej dużej tanecznej rodzinie, którą połączyła pasja – pasja do tańca. 
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Mój – jak się początkowo wydawało – chwilowy udział nie skończył się jednak wraz ze 
studiami. Nawet po ich ukończeniu społeczność nie dawała mi o sobie zapomnieć, a i ja 
nie chciałam jej porzucić. I tak moja przygoda z zespołem – choć już w innej formie 
– trwa do dzisiaj. Obecnie współorganizuję coroczne konferencje naukowe łączące 
aspekty biznesowe z działalnością jednostek kultury, jestem też redaktorem monografii 
naukowych będących ich pokłosiem. 

Aleksandra Nocoń

Działalność administracyjna 

Od początku funkcjonowania uczelni administracja zapewnia realizację jej misji. W szczególności wykonuje 
prace związane z efektywnym pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków finansowych, zagwarantowaniem 
zaplecza do sprawnej organizacji działalności naukowo-dydaktycznej, zabezpieczeniem aparatury, sprzętu, 
materiałów i odpowiedniej bazy lokalowej. 

W  pierwszych latach funkcjonowania WSNSG personel administracyjny tworzyło łącznie 38 osób,  
w tym: tzw. siły biurowe (kwestor, księgowy, urzędnik kwestury, praktykanci w kwesturze, administrator gma-
chów, bibliotekarz, praktykanci biurowi oraz sekretarki), a także szoferzy, woźni, palacze i sprzątaczki. Spraw-
ność organizacyjna od początku funkcjonowania uczelni była powiązana z administracją. Wraz z  rozwojem 
uczelni powstawały większe zespoły, działy, biura i centra tworzące coraz to bardziej rozbudowaną strukturę. 
W latach 50. XX w. administrację tworzył już 120-osobowy zespół, w skład którego wchodzili pracownicy ob-
sługi oraz kancelarii uczelni i sekretariatów, Kwestury, Działu Gospodarczego, Działu Nauki i Nauczania, dzie-
kanatów, Studium Zaocznego, Studium Wojskowego i domów studenckich oraz obsługi technicznej.

W latach 70. po raz pierwszy pojawiła się rozbudowana, trójpionowa struktura organi-
zacyjna, powiązana z realizacją podstawowych zadań. Pion pierwszy obejmował admi-
nistracją centralną z działami: Rektorskim, Spraw Pracowniczych i Kancelarią Główną, 
Archiwum, Dydaktyki i Wychowania, Nauki, Technicznym, Administracyjno-Gospodar-
czym, Kwesturą oraz Referatem Inwentaryzacji i Rozliczeń, Zespołem Domów Studenc-
kich i Stołówek oraz Referatem Spraw Wojskowych i Specjalnych. Pion drugi obejmował 
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jednostki związane z technicznym zabezpieczeniem procesu kształcenia. Tworzyły go: 
Zakład Technicznych Środków Dydaktycznych, Zakład Wydawnictw Uczelnianych, Za-
kład Poligrafii oraz Ośrodek Obliczeniowy. W pionie trzecim znalazła się administracja 
wydziałów, w tym dziekanaty i sekretariaty instytutów.

Na korytarzu spotyka się dwóch panów profesorów. Jeden taszczy pod obiema pacha-
mi urządzenia techniczne (jako pomoce dydaktyczne),  drugi kroczy z rękoma założo-
nym do tyłu. Drugi pyta pierwszego: A gdzież to pan idziesz, drogi kolego? Indagowany 
odpowiada: Na wykład. Chcę zastosować nieco nowej techniki, łatwiej mi będzie 
przekazywać wiedzę, a może coś ciekawego zademonstrować. A pan – panie kolego 
– dokąd zmierza?  Też na wykład – odpowiada drugi. A gdzie pan to wszystko masz? 
(pierwszy wskazuje na niesiony przez siebie sprzęt).  I słyszy: Hmmm…. Jak by to panu 
powiedzieć... w wielkim poważaniu.

Włodzimierz Mitoraj

Swoją przygodę z uczelnią rozpoczęłam w 1977 r. Do księgowania dokumentów służyły 
maszyny księgujące ASCOTA – duże i bardzo głośne urządzenia. O systemach kompute-
rowych nikt nawet nie myślał. Pierwszy został wdrożony dopiero w latach 90. Autorem 
i wdrożeniowcem była ówczesna Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Nie był to 
łatwy czas dla księgowych, jednak w krótkim czasie każda z nas doceniła „technikę”. 
Było łatwiej i szybciej – tylko „Enter” i po kłopocie. Sporządzenie bilansu zabierało 
mniej czasu. Niezmiennie jednak termin sporządzania bilansu wyznaczany był przez 
ministerstwo. We wskazanym dniu kwestor z zastępcą meldowały się w Warszawie 
i przedstawiały dokumenty biegłemu rewidentowi przyjmującemu bilanse. Dobrym 
zwyczajem stał się fakt, że ze stolicy do Katowic jechały pączki od Bliklego. Było to 
słodkie zakończenie roku finansowo-księgowego i małe święto w kwesturze.

Anna Gawędzka
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W latach 70.–80. nikt nie był posiadaczem bankowego rachunku oszczędnościowo-
-rozliczeniowego. Wszyscy pracownicy uczelni, od profesora do pracownika obsługi, 
w wyznaczone dni stali w kolejce po wypłatę. Kasjerem w tym czasie była wszystkim 
znana Irena Szekieta. Przywiezione wcześniej pieniądze trzeba było zakopertować 
i przygotować do wypłaty. Kasa pancerna mieściła sporo gotówki. Dodatkową ochronę 
w nocy przed wypłatą zapewniał „stróż kasy” (Dymitr Pliskin). Spędzał noc na łóżku 
polowym w pomieszczeniu kasy.

Anna Gawędzka

Od lat 80. struktura organizacyjna administracji zaczęła silniej odzwierciedlać również kompetencje przypisy-
wane prorektorom. Dokonano podziału na sześć pionów: ogólnoadministracyjny – podlegający dyrektorowi 
administracyjnemu; dydaktyczny – nadzorowany przez prorektora ds. dydaktyki i wychowania; nauki – podle-
gający prorektorowi ds. nauki, finansowo-księgowy – pod bezpośrednim nadzorem kwestora oraz techniczny 
i gospodarczy – kierowane przez zastępcę dyrektora administracyjnego. Z taką logiką budowania schematu 
organizacyjnego uczelni mamy do czynienia po dziś dzień. 

Mimo że Akademia Ekonomiczna była uczelnią, której pracownicy w dużej części 
należeli do PZPR, stała się przedmiotem inwigilacji SB w latach 80. XX w. ze względu 
na prężną działalność NZS i NSZZ „Solidarność”. Szczególnie w stanie wojennym ta 
inwigilacja się nasiliła. Teresę Trzeciak (1941–2019; była pracownikiem naukowo-dy-
daktycznym w Instytucie Obrotu Towarowego, a następnie przez 20 lat kierownikiem 
Dziekanatu Wydziału Przemysłu i Wydziału Zarządzania) wszyscy znaliśmy jako osobę 
niezłomną i odważną, o wielkim sercu i szlachetnej duszy, której wrażliwość w połą-
czeniu z talentem organizacyjnym i gotowością do działania były niezwykle ważnym 
wsparciem w sytuacjach najtrudniejszych. Oficerowie SB dobrze czuli się na uczelni, 
bezkarnie wchodzili do dziekanatu, żądając dostępu do teczek studentów podejrzewa-
nych o działalność w podziemnych strukturach. Znajomość ich sytuacji na uczelni (np. 
niezdane egzaminy) czy sytuacji materialnej lub rodzinnej były powodem szantażu 
i zmuszania do współpracy. T. Trzeciak zawsze o tym informowała inwigilowanych 
studentów. Czasami także podawała esbekom mylne informacje, co pomagało uniknąć 
zatrzymania lub aresztowania. Zresztą SB podejrzewało ją o kontakty z „ekstremal-
nymi” działaczami NZS i NSZZ „Solidarność”, do której ona sama należała. Dlatego 
w 1986 r. została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej do sprawy operacyjnego 
sprawdzenia (SOS) krypt. „Panna” przez Wydział III-1 WUSW Katowice. Napisano tam, 
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że „działalność Teresy Trzeciak ma negatywny wpływ na studentów i pracowników 
Wydziału Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Katowicach”.

Później Teresa była związana z Hospicjum Domowym w Katowicach – jako jego 
założycielka i wolontariuszka, a następnie w latach 1991–2004 prezes Stowarzysze-
nia „Hospicjum” w Katowicach. W pamięci wielu ludzi pozostanie oddaną i cierpliwą 
opiekunką, obecną przy łóżku chorego. W 2014 r. otrzymała Nagrodę Błogosławionego 
ks. Emila Szramka. Jest ona wręczana ludziom, którzy w szczególny sposób wyróżniają 
się działalnością na rzecz Katowic w dziedzinie edukacji, ekumenizmu czy działalności 
charytatywnej.

Helena Gatnar, Eugeniusz Gatnar

W początkowych latach działalności uczelni administrację nadzorował dyrektor, a w następnych latach rektor 
– dr Józef Lisak. Od 1949 r. pracownicy administracyjni podlegali bezpośrednio dyrektorom administracyjnym, 
a od 2005 r. do chwili obecnej kanclerzom. Funkcje tę na przestrzeni ponad 70 lat pełnili kolejno:

•  Romuald Urbański (1949–1953)
•  mgr Zbigniew Krzemieniecki (1953)
•  mgr Maria Czaplicka (1953)
•  Józef Cichecki (1955–1957)
•  mgr Bernard Pudło (1957)
•  mgr Jerzy Żebrowski (1957–1961)
•  mgr Fryderyk Ślęzak (1961–1970)
• mgr Romuald Cichoń (1970–1972)
•  mgr Marian Bukowski (1972–1979)
•  mgr Włodzimierz Mitoraj (1979–2016)
•  mgr Piotr Mołdrzyk (2016) 
•  dr inż. Robert Życiński (2016–2020)
•  mgr Paweł Kadłubiak od 2020
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Najdłużej, bo 37 lat, administracją zarządzał W. Mitoraj. Jego staż pracy obejmuje pra-
wie 48 lat, z czego tylko dwa przepracował poza uczelnią. Karierę zawodową rozpoczął 
na stanowisku kierownika Pracowni Pomocy Naukowo-Dydaktycznych, następnie pełnił 
funkcję zastępcy dyrektora ds. technicznych (szefa technicznego zabezpieczenia proce-
su kształcenia). Przez kolejne lata pełnił nieprzerwanie funkcję dyrektora administracyj-
nego i (po ustawowej zmianie nazwy stanowiska) kanclerza. Na emeryturę przeszedł 
w 2016 r. Do dziś pracownicy postrzegają go jako kompetentnego przełożonego, który, 
podejmując decyzje mające na względzie dobro uczelni, dostrzegał jednocześnie indy-
widualne potrzeby pracownika. Cieszył się wśród podwładnych szacunkiem i sympatią, 
a także zaufaniem.

Lata 90., po okresie wielkich przemian społeczno-gospodarczych, przyniosły reformę szkolnictwa wyższego. 
Pracownicy administracyjni zapewniali wówczas obsługę techniczną tworzonych nowych jednostek, takich jak: 
Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa, Kolegium Zarządzania, Centrum Badań i Ekspertyz, Śląska Szkoła 
Języków Obcych Ekonomicznych, Ośrodek Badań nad Restrukturyzacją Branżowo-Regionalną, Centrum Badań 
i Studiów Europejskich czy  Centrum Badań Społecznego Dialogu Pracy. Znakiem czasów było organizowanie 
działów ukierunkowanych na zarządzanie przedsięwzięciami, które nabrały strategicznego wymiaru z perspek-
tywy rozwoju uczelni. W 1997 r. utworzono Biuro Karier, przekształcone następnie w Akademickie Centrum 
Kariery. Natomiast Dział Współpracy z Zagranicą przekształcono w 1999 r. w Biuro Programów i Współpracy 
z Zagranicą. 

Barbara Centkowska rozpoczęła pracę w uczelni na stanowisku kierownika Działu 
Współpracy z Zagranicą w 1995 r., krótko po powrocie z kilkuletniego pobytu w Sta-
nach Zjednoczonych. 

Z pewnością to doświadczenie pozwoliło jej postrzegać naszą ówczesną rzeczywistość 
z zupełnie innej perspektywy. Od początku była pracownikiem pełnym pomysłów 
i nowoczesnego spojrzenia na sprawy międzynarodowe. Była inicjatorem i głównym 
autorem przekształceń Działu Współpracy z Zagranicą w dynamicznie działające Biuro 
Programów i Współpracy Międzynarodowej. Jej misją i marzeniem było umożliwienie 
młodym ludziom zdobycia umiejętności patrzenia na świat z szerszej perspektywy, 
otwartości na zmiany, inne kultury i tradycje. To za czasów kierowania przez nią biurem 
uczelnia zawarła rekordową (150) liczbę umów międzynarodowych i dynamicznie roz-
winęła współpracę z zagranicą w szerokim zakresie.
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W pamięci zostaną jej żelazne zasady, np.: zawsze przyznawaj się szefowi do błędu, 
najszybciej jak możesz – to od ciebie powinien się dowiedzieć, nie od otoczenia; staraj 
się mieć zawsze gotowe dla szefa propozycje rozwiązania trudnych sytuacji, przedstaw 
swój punkt widzenia, ale pozwól mu samemu wybrać optymalne rozwiązanie; pochwa-
ły należy wygłaszać zawsze na forum, a rozmowy dyscyplinujące w cztery oczy. 

Pani Basia – bo tak najczęściej się do niej zwracałyśmy w biurze – z łatwością nawiązy-
wała dobre i ciepłe relacje z osobami na całym świecie. Była kreatywna, pełna pomy-
słów, chęci do pracy, ciekawa różnych kultur. Zawsze w ruchu, w częstych podróżach 
służbowych, z których zawsze starała się przynosić dla uczelni jak najwięcej korzyści. 
W tym biegu była tylko jedna rzecz, która ją zatrzymała – choroba. Ale nawet w trakcie 
walki z tym nierównym przeciwnikiem potrafiła szukać szans w otoczeniu do czynie-
nia dobra. Widząc potrzebę doinwestowania placówki, w której się leczyła, uznała, że 
warto porozmawiać z dyrektorem odpowiedzialnym za pozyskiwanie środków. I tak po 
jednym z zabiegów umówiła się na spotkanie, którego efektem finalnym było stworze-
nie dla Centrum Onkologii projektu wartego prawie 10 mln zł. W ramach tej inwestycji 
placówka znacząco poprawiła swoje możliwości diagnostyki onkologicznej w zakresie 
medycyny nuklearnej. 

Odeszła od nas na zawsze w wieku 54 lat – kiedy człowiek ma przed sobą wiele pomy-
słów i dobrych inicjatyw do zrealizowania, a jednocześnie posiada mądrość życiową 
pomagającą w ich realizacji.

 Katarzyna Haśnik, Ewa Nowińska

W XXI w. powstały m.in. Centrum Promocji oraz zespoły specjalistyczne zajmujące się zarządzaniem projekta-
mi, controllingiem, cyfryzacją uczelni, współpracą z gospodarką oraz upowszechnianiem wiedzy ekonomicznej 
(np. Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku czy liczne przedsięwzięcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży), 
dokumentowaniem historii uczelni i  tradycji akademickich. Najnowsze zmiany w  strukturze organizacyjnej 
administracji są odzwierciedleniem potrzeb w zakresie strategicznego zarządzania rozwojem uczelni. Są tak-
że pokłosiem zmian organizacyjnych wprowadzonych Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce, ogłoszonym 
w 2018 r.
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Uniwersytet dla otoczenia
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Centrum Kształcenia przez Całe Życie 

Centrum Kształcenia przez Całe Życie realizuje programy edukacyjne  
dla różnych grup wiekowych: 
•  Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy – dla uczniów klas 4., 5.  

 i 6. szkół podstawowych, 
•  Akademia Młodego Ekonomisty – dla uczniów klas 7. i 8. szkół  

 podstawowych, 
•  Ekonomia dla Liceum i Technikum – autorski program Uniwersytet  

Ekonomicznego w Katowicach dla uczniów szkół średnich,
•  Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku – jedyny w Polsce  

ekonomiczny uniwersytet dla osób dojrzałych.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (EUD)
jest ogólnopolskim programem edukacji ekonomicznej prowadzonym od 2008 r. przez Fundację Promocji 
i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie (w UE w Katowicach od 2009 r.). Celem programu jest 
promowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. EUD obejmuje również cykliczne wykłady dla rodziców 
z zakresu wychowania, ekonomii oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród najmłodszych. Partnerem 
strategicznym jest Narodowy Bank Polski, a minister edukacji narodowej pełni nad przedsięwzięciem patronat 
honorowy. 

Akademia Młodego Ekonomisty (AME)
to program edukacji ekonomicznej dla uczniów klas 7. i 8. klas podstawowych i ich rodziców. W Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach jest oferowany od 2010 r. Akademia została przygotowana z myślą o uczniach 
klas starszych i absolwentach EUD, których ciekawią zjawiska ekonomiczne i intryguje świat biznesu. Problema-
tyka zajęć koncentruje się wokół zagadnień z zakresu zarządzania, ekonomii, marketingu, historii gospodarczej, 
psychologii i  etyki biznesu. Zajęcia na AME mają charakter interaktywny, są połączeniem wykładu, dyskusji 
i prac warsztatowych. W  ramach AME organizowane są również edukacyjne zajęcia dla rodziców z  zakresu 
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wychowania i kształtowania u dzieci postaw przedsiębiorczych, prowadzone są rozmowy o metodach rozwija-
nia aktywności poznawczej dziecka, narzędziach coachingowych w edukacji dzieci, kształtowaniu właściwych 
postaw wobec pieniądza czy wpływie mediów masowych na odbiorców. 

Ekonomia dla Liceum i Technikum (ELiT) 
jest autorskim projektem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach realizowanym od 2014 r. Został przygo-
towany z myślą o potrzebach absolwentów programu Akademii Młodego Ekonomisty (AME). Program edukacji 
ekonomicznej ma na celu popularyzowanie wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród młodzieży. 

Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku (UETW)
zainaugurował działalność w 2012 r. Jest jedynym w Polsce Uniwersytetem Trzeciego Wieku o profilu ekono-
micznym. Celem projektu jest podnoszenie poziomu wiedzy ekonomicznej, zapobieganie społecznemu wyklu-
czeniu, wspieranie aktywności intelektualnej i społecznej, rozwój zainteresowań oraz pobudzenie aktywności 
edukacyjnej i  kulturalnej seniorów, niezależnie od posiadanego wykształcenia. Słuchacze UETW uczestniczą 
w wykładach o ekonomii, zarządzaniu, sztuce, muzyce i zdrowiu, uczestniczą w warsztatach fotograficznych. 
W ramach programu dla seniorów prowadzone są lektoraty z  języków obcych na różnych poziomach, m.in. 
z języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Odbywają się też zajęcia kompu-
terowe. Seniorzy uczestniczą w zajęciach sportowych na sali gimnastycznej, basenie, spacerując z kijami bądź 
grając w bilard. Z inicjatywy słuchaczy powstają dodatkowo grupy, które koncentrują się wokół różnych zagad-
nień, np. poznają i zgłębiają wiedzę o danych krajach, obyczajach i tradycjach, a nawet języku, jak ma to miej-
sce w przypadku Chin czy Rosji. Prężnie działa grupa taneczna i zespół wokalny, które z repertuarem w języku 
polskim, włoskim i rosyjskim wystąpiły na wielu konkursach oraz Międzynarodowej Olimpiadzie UTW w Łazach. 
Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku nawiązuje relacje i podejmuje współpracę także z podmiotami spo-
za kraju, jak np. z francuskim Stowarzyszeniem VED z Cherbourga czy z Uniwersytetem w Ołomuńcu (Czechy). 
W ramach spotkań miłośników kultury i języka rosyjskiego oraz miłośników kultury i języka francuskiego na-
wiązano współpracę międzynarodową, w ramach której słuchacze UETW odwiedzili Francję i Rosję. Słuchacze 
Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku gościli w swoich domach seniorów z Cherbourga.

 

W Centrum Kształcenia przez Całe Życie prowadzone są również inne aktywności, m.in.:

•  wycieczki dla szkół – realizowane na terenie Uniwersytetu  
Ekonomicznego w Katowicach, na które zapraszani są uczniowie 
szkół podstawowych,
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•  wycieczki przedszkolaków – przygotowywane w ramach programu „Po-
znajemy zawody rodziców”, a zapraszani są na nie najmłodsi, aby zapo-
znali się z funkcjonowaniem uczelni,

•  współorganizacja Międzynarodowego konkursu „Matematyka bez granic” 
– dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Finał konkursu odbywa się 
corocznie w murach uniwersytetu.

Centrum Kształcenia przez Całe Życie zdobyło:

•  Nagrodę Rodziców na najbardziej rozwojową śląską inicjatywę dla dzie-
ci w wieku 0–14 lat w kategorii „Logika” oraz wyróżnienie w kategorii 
„Sztuki wizualne” – za prowadzenie EUD,

•  Nagrodę Wojewody „Śląskie na 5” – w uznaniu społecznego wpływu 
UETW.
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ponad 500  
zrealizowanych  
projektów  
naukowo-badawczych

26 lat doświadczenia  
na rynku

zespół około  
50 ekspertów  
z różnych dziedzin 

150 podpisanych  
umów i porozumień 
o współpracę

Centrum Badań i Rozwoju 

Badania, ekspertyzy, konsulting.
Od ponad 25 lat łączymy biznes z nauką.

Centrum Badań i Rozwoju integruje środowiska naukowo-badawcze 
w procesie świadczenia profesjonalnych usług badawczych, konsulta-
cyjnych i edukacyjnych.
Od samego początku budowania marki CBIR najważniejsza była i jest 
satysfakcja klientów, a dowodem na to jest wieloletnia utrzymująca 
się współpraca badawczo-rozwojowa z: podmiotami gospodarczymi, 
instytucjami naukowymi, organami administracji publicznej, organami 
wymiaru sprawiedliwości i ścigania.

Centrum Badań i Rozwoju: 
• realizuje  opracowywanie wyników w formie raportu bazy wynikowej, pogłębionych analiz statystycznych,
•  sporządza ekspertyzy ekonomiczno-finansowe,
•  oferuje usługi doradcze z zakresu: organizacji, zarządzania, marketingu, informatyki, transportu i edukacji,
•  oferuje usługi badawczo-konsultingowe,
•  opracowuje strategie marketingowe przedsiębiorstw.

Badania, ekspertyzy, konsulting
Od ponad 25 lat łączymy biznes z nauką

Centrum Badań i Rozwoju integruje środowiska naukowo-badawcze w procesie 
świadczenia profesjonalnych usług badawczych, konsultacyjnych i edukacyjnych. 
Od samego początku budowania marki CBIR, najważniejsza była i jest dla nas sa-
tysfakcja klientów, a dowodem na to jest wieloletnia utrzymująca się współpraca 
badawczo-rozwojowa z: 

www.ue.katowice.pl/cbir

Czym dokładnie się zajmujemy?

 / Realizujemy badania rynkowe i marketingowe – od fazy projektowania badań, 
poprzez ich realizacje, po opracowanie wyników w formie raportu bazy wyni-
kowej, pogłębionych analiz statystycznych;

 / Sporządzamy ekspertyzy ekonomiczno-finansowe;

 / Oferujemy usługi doradcze z zakresu: organizacji, zarządzania, marketingu,  
informatyki, transportu i edukacji;

 / Oferujemy usługi badawczo-konsultingowe;

 / Opracowujemy strategie marketingową działania przedsiębiorstwa;

organami  
administracji  

publicznej

zespół około  
50 ekspertów  

z różnych dziedzin

organami wymiaru 
sprawiedliwości  

i ścigania

ponad 500  
zrealizowanych 

projektów  
naukowo-

-badawczych

26 lat 
doświadczenia  

na rynku

instytucjami  
naukowymi

podmiotami  
gospodarczymi

150 podpisanych 
umów  

i porozumień  
o współpracę
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Studia podyplomowe, szkolenia i kursy  
Wiedza, warsztat, wykształcenie

W ofercie Centrum Badań i Rozwoju są: 
•  studia w języku polskim lub angielskim,
•  unikalne studia MBA,
•  certyfikowane szkolenia i kursy,
•  ponad 40 atrakcyjnych kierunków z różnych obszarów.

Co nas wyróżnia? 
•  ponad 80 lat tradycji połączone z innowacyjnością,
•  bogata oferta dostosowana do aktualnego zapotrzebowania  

rynku pracy,
•  wykwalifikowana kadra akademicka oraz eksperci i praktycy  

z różnych dziedzin,
• szeroka współpraca z partnerami biznesowymi,
•  ponad 70% zajęć prowadzonych w formie ćwiczeń, warsztatów  

i projektów zespołowych,
•  rozbudowana i nowoczesna infrastruktura, wysoki komfort  

studiowania.

Jeżeli chcesz wspiąć się na wyższy level w drodze do sukcesu wybierz kształcenie na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach!

Co
 n

as
 w

yr
óż

n
ia

?

Studia podyplomowe, szkolenia i kursy
Wiedza, warsztat, wykształcenie

studia  
w języku polskim 
lub angielskim

certyfikowane  
szkolenia i kursy

ponad 40  
atrakcyjnych  
kierunków  

z różnych obszarów

wykwalifikowana 
kadra akademicka  

oraz eksperci  
i praktycy  

z różnych dziedzin

szeroka  
współpraca  
z partnerami  
biznesowymi 

ponad 80 lat  
tradycji połączone  
z innowacyjnością

bogata oferta 
dostosowana do 

aktualnego  
zapotrzebowania 

rynku pracy

rozbudowana  
i nowoczesna 

infrastruktura, 
wysoki komfort 

studiowania

ponad 70% zajęć 
prowadzonych  

w formie ćwiczeń, 
warsztatów 
i projektów 
zespołowych

unikalne 
studia MBA

W
 n

as
ze

j o
fe

rc
ie

:

Nie zwlekaj, aplikuj już dziś! 
Czekamy na Ciebie!

www.ue.katowice.pl/studia-podyplomowe 
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Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami

Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami działa na rzecz akty-
wizacji zawodowej studentów i absolwentów uczelni oraz tworzenia 
trwałych form współpracy uniwersytetu z absolwentami i instytucja-
mi rynku pracy. 

W obszarze swojej podstawowej działalności: 
•  pozyskuje i upowszechnia oferty rekrutacyjne,
•  organizuje i współorganizuje inicjatywy edukacyjno-doradcze mające na celu wsparcie rozwoju zawodowego 

i aktywizację zawodową studentów i absolwentów uniwersytetu, 
•  pozyskuje i udostępnia informacje o kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych oraz innych  formach 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych skierowanych do studentów i absolwentów uniwersytetu. 

Centrum współtworzy partnerskie relacje z interesariuszami uniwersytetu, 
realizując m.in. cykliczne projekty wychodzące naprzeciw oczekiwaniom  
studentów, absolwentów oraz pracodawców: 
• Akademia Kariery,
• Akademia Biznesu, 
•  Konkurs „Wybitni Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach”, 
• Corporate Readiness Certificate.

Akademia Kariery 
to autorski projekt edukacyjno-doradczy, którego celem jest aktywizacja studentów i absolwentów oraz wsparcie 
w rozwoju kompetencji miękkich i poruszaniu się po rynku pracy. Projekt realizowany jest w partnerstwie z fir-
mami i  instytucjami publicznymi, a także absolwentami. Do współpracy zapraszani są: dyrektorzy personalni, 
psycholodzy i inni pracownicy firm i instytucji, którzy na co dzień spotykają się z kandydatami ubiegającymi się 



158

o pracę, oraz specjaliści praktycy, udzielający informacji na temat specyfiki pracy w danym zawodzie i chcący 
dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Tematyka warsztatów porusza istotne problemy, na które studenci 
i absolwenci napotykają, poszukując pracy lub już w jej trakcie. Cykl realizowany jest dwa razy w roku. W se-
mestrze zimowym, w roku akademickim 2021/2022, odbyła się jego 42. edycja.

Akademia Biznesu 
obejmuje cykl szkoleń, warsztatów i spotkań mających na celu poszerzenie wiedzy studentów i absolwentów 
z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy. Akademia organizuje spotkania z właścicielami firm oraz 
szkolenia i warsztaty dotyczące tematyki prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W ramach projektu 
odbyło się już ponad 80 spotkań, warsztatów i szkoleń. 

Konkurs „Wybitni Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 
organizowany jest przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Stowarzyszenie Absolwentów Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Katowicach „COLLEGIUM”. Konkurs skierowany jest do osób, które osiągnęły znako-
mite wyniki w minimum jednym obszarze: zawodowym, społecznym, naukowym, jako wschodząca gwiazda. 
Laureatami plebiscytu mogą zostać absolwenci, którzy ukończyli studia I, II stopnia lub studia jednolite ma-
gisterskie w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach, Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego 
w Katowicach lub Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, niezależnie od ich rodzaju i formy. 

Corporate Readliness Certificate
to prestiżowy program dla studentów i absolwentów. Jego organizatorami są liczące się na rynku firmy, takie 
jak: Kyndryl, ING Tech Poland, Accenture, a od 8. edycji również Ernst & Young (EY). Partnerami programu są 
wybrane uczelnie wyższe (w tym – od początku realizacji Programu –Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). 
Program oferuje szybki rozwój umiejętności i kompetencji, a także zdobycie podstaw praktycznej wiedzy z ob-
szaru IT, dzięki czemu uczestnicy mają możliwość pracy w środowisku biznesowym. Po zdanym egzaminie, 
kończącym kurs, uczestnik otrzymuje ceniony wśród pracodawców certyfikat. Ponadto najlepszym studentom 
są oferowane staże w firmach.

Absolwentom uniwersytet proponuje przystąpienie do Systemu Przywi-
lejów Absolwenta (SPA). Karta Absolwenta uprawnia do korzystania z: 
  •  preferencyjnej oferty edukacyjnej przygotowanej przez uczelnię,  

ze szczególnym uwzględnieniem studiów podyplomowych,
  •  szerokiego i stale aktualizowanego wachlarza upustów na produkty 

i usługi dostarczane przez partnerów programu.
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Stowarzyszenie Absolwentów 

Zamiar utworzenia Stowarzyszenia Absolwentów zrodził się już 
w pierwszych latach po wojnie i był zgłaszany przez członków 
„Bratniaka” (Bratniej Pomocy Studentów WSNSG w Katowicach) 
– organizacji studenckiej zajmującej się głównie rozdzielaniem 
pomocy socjalnej dla niezamożnych studentów w  formie sty-
pendiów, zapewnieniem pomocy naukowych, wymianą skryp-
tów i książek oraz prowadzeniem działalności wydawniczej. 

Podczas przygotowań do obchodów 20-lecia uczelni w styczniu 1957 r. postanowiono zorganizować po raz 
pierwszy zjazd absolwentów. Powołano Tymczasowy Komitet Organizacyjny Zjazdu, któremu przewodniczył 
były prezes „Bratniaka” – wówczas mgr – Alojzy Melich (późniejszy rektor uczelni). Zamierzenie to udało się 
zrealizować i  1 czerwca 1957 r. po raz pierwszy w historii uczelni odbył się zjazd absolwentów, w którym 
uczestniczyło ponad 1000 osób. W trakcie obrad żywo dyskutowano nad utworzeniem Stowarzyszenia Absol-
wentów uczelni, skupiającego i łączącego absolwentów, broniącego w szczególności zawodowych praw swoich 
członków oraz współpracującego z innymi organizacjami. 

29 września 1958 r. oficjalnie zarejestrowano Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
w Katowicach. 

Obecnie Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „COLLEGIUM” realizuje za-
dania związane z popularyzacją dorobku naukowego uczelni i jej absolwentów oraz utrzymania więzi z absol-
wentami, główne cele stowarzyszenia realizowane są poprzez działalność wydawniczą, organizację zjazdów, 
odczytów, kursów i wykładów. W realizacji statutowych celów współpracuje nie tylko z absolwentami, ale rów-
nież z instytucjami zatrudniającymi absolwentów, otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także organizacjami 
studenckimi i jednostkami uczelni. 
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Wspólnota w pandemii

Pandemia koronawirusa wzmocniła poczucie wspólnoty i pokazała, że nawet w tak trudnej sytuacji potrafimy 
działać razem i wspierać się wzajemnie. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach od początku trwania pandemii 
wdrożył działania, których nadrzędnym celem było zapewnienie bezpieczeństwa studentów i pracowników przy 
zagwarantowaniu ciągłości kształcenia. Jednak wiedząc, jak ważne są społeczna odpowiedzialność i wzajemne 
wsparcie, zaangażowaliśmy się w szereg akcji społecznych.

Chór Uniwersytetu Ekonomicznego śpiewająco włączył się w międzynarodową akcję #stayhome, zachęcając 
do pozostania w domach i w 14. rocznicę pierwszej próby zespołu, opublikował wyjątkowy utwór, dzieląc się 
sposobem chórzystów na spędzanie wolnego czasu. Stał się on hymnem akcji w trosce o wspólne dobro.
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Wspólnota akademicka zaangażowała się w zbiórkę funduszy na zakup respiratora dla pacjentów oddziału 
intensywnej terapii w ramach walki z COVID-19. Z inicjatywy Niezależnego Zrzeszenia Studentów włączyliśmy 
się również w pomoc dla personelu Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie – zapraszaliśmy do „Zarażania 
Dobrocią z NZS”! Z kolei wraz z Parlamentem Studenckim ogłaszaliśmy, że #WzywamyPosiłki. Otrzymane od 
partnerów produkty zostały przekazane do licznych jednostek medycznych na terenie województwa.
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Pandemia nie wstrzymała wymiany myśli, współpracy naukowej oraz dydaktyki.  
Życie akademickie przeniosło się do przestrzeni wirtualnej.
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